
ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  SUDIȚI
CONSILIUL LOCAL 

 
    H O T Ă R Î  R E

privind aprobarea bugetului final   pentru proiectul IMBUNĂTĂȚIREA 
REȚELEI DE DRUMURI COMUNA SUDIȚI JUDEȚUL IALOMIȚA,
finanțat din  fonduri europene nerambursabile-prin PNDR-Măsura 413 
prin 322.

  
Consiliul local al comunei Sudiți județul Ialomița,
Avînd în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei,înregistrată la nr. 107  din 28.07. 2014,
Raportul compartimentului  de specialitatre, inregistrat la nr.3629  din  28.07.2014;
Programul Național de Dezvoltare Rurală- Renovarea și dezvoltyarea satelor,
Contractul de finanțare nerambursabilă  nr.C413322011232312005 /12.12.2013,încheiat 
cu APDRP, și anexele la acesta,
Actul adițional  nr. 1/21.07.2014 la contractul  de finanțare susmenționat , pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile programului național de 
dezvoltare Rurală,România,
In conformitate cu:
Prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și 
completările ulterioare,
In temeiul:-art. 36 alin (2) lit. b,alin.(4) lit.d,63 alin.(1) lit. c și 126  din legea nr. 
215/23.04.2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificările și 
completările ulterioare,

H O T A R A S T E
Art.1. Se aprobă bugetul final (anexa nr. 1),după atribuirea tuturor contractelor de 

achiziții,pentru proiectul integrat IMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI 
COMUNA SUDIȚI JUDEȚUL IALOMIȚA, pentru care s-a obținut finanțare a în baza 
Programului Național de Dezvoltare Rurală –Măsura 413 prin 322 renovarea și 
dezvoltarea satelor.

Art.2.-Se aprobă indicatorii economici pentru proiectul integrat IMBUNĂTĂȚIREA 
REȚELEI DE DRUMURI COMUNA SUDIȚI JUDEȚUL IALOMIȚA,după cum 
urmează

1.-Valoarea totală a investiției   =373.156 lei  (inclusiv TVA)  (82.447 euro)   din 
care

a.-cheltuieli eligibile =296.489 lei  (65.508 euro)
b.-cheltuieli neeligibile= 76.667 .lei  (16.939 euro).

Art.3.-Finanțarea cheltuielilor eligibile în cuantum de 296.489  lei  se va face din 
fonduri europene nerambursabile,în conformitate cu Contractul de finanțare 
nerambursabilă  nr.C413322011232312005 /12.12.2013,încheiat cu APDRP, mai sus 
menționat.



Art  .4.-Cheltuielile neeligibile,în cuantum de 76,667  lei   din care TVA în
cuantum  de 71.369  lei precum și cheltuielile de mentenanță și gestionare a investiției se 
suportă din veniturile proprii ale bugetului local și/sau împrumuturi ,pe o perioadă de cel 
puțin 5 ani  de la data la care investiția va fi dată în exploatare.(Valoarea TVA se va 
recupera 100% de la bugetul statului).

Art.5.-Lucrările ce vor fi executate vor fi prevăzute în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției.

Art.6.-Investiția va deservi populația comunei Sudiți, care este în număr de 2150 
locuitori.

       Art.7.-Prezenta hotarare se comunica primarului  comunei,care raspunde de 
aducerea la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier , ANDREȘAN ELENA 

Contrasemneaza,
Secretarul comunei, jr.VASILE IOANA

Adoptata la,
Astăzi, 30.07. 2014
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