
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
JUDETUL BIHOR

Hotarire

privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu sunt

cuprinse la finanlare in cadrul Programului Nalional pentru Dezvoltarea Local6 , aferente

obiectivului de investilii " Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale", din cadrul

Programului Nalional de Dezvoltare LocalS 2017-2020.

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedin(a deindatl din
7 noiembrie20lT ,

Analizdnd referatul de specialitate nr. 8354 din 6.11.2017 al Directiei tehnice prin care

se propune aprobarea cheltuielilor neeligibile care nu se finanleaz[ prin PNDL, pentru obiectivul

de investitii " Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale"
lnbazaOUG 28/2013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locald si a

O.M.D.R.A.P. nr. l85l/2013 , art.8 alin.(3), republicat, cu modificarile si completdrile ulterioare
pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.2812013 pentru aprobarea Programului
nalional de dezvoltare local6; a Ordinului M.D.R.A.P.F.E .nr" 3619112.07.2017 prin care a fost

aprobatd lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finanfarea Programului

National pentru Dezvoltarea Locala , pentru judelul Bihor , in perioada20lT -2020

Conform adresei M.D.R.A.P. nr. 89737119.07.2017 inregistratd la Primdria

Municipiului Marghita cu nr. 5630 17.07.2017

Potrivit prevederilor art.36, si art. 45 din Legea nr.21512001, legea adminstratiei
publice locale, cu modificarile si completdrile ulterioare

HotIrIqte:

Art. 1 Se aprob6 finanfarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu sunt cuprinse la

finantare in cadrul Programului Na{ional pentru Dezvoltarea Locald , aferente obiectivului de

investilii " Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale", in valoare de 197.659,35 lei

inclusiv TVA

Art. 2 Cu ducerea [a indeplinire se incredinteaz6 Serviciul buget contabilitate din cadrul

primariei Marghita

Art.3 Prezenta hot[r6re se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului

Marghita, Directia Tehnica, Serviciul de buget contabilitate , spre afisare

Presedinte de sedinta
Ciora FlqriaU-

Marghita, nr. 165 din 7.11.2017
Adoptata cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti

Contrasemneaza
Demeter Cornelia
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