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BqM Mau 

m(nv Ram 
privind aprobarea unor cheltuieli din cadrul proiectului ,,Reabilitare retele de 
strãzi urbane, trotuare i iluminat public In oraul Comãnefli, judetul Bacàu", 

COD SMIS 7188 

Consiliul Local at orauIui Comãnefli, judetul Bacáu, Intrunit In edinta 
ordinarä din data de 30.04.2015. 

Având In vedere: 
- raportul nr. 35203 din 28.04.2015 formulat de Echipa de Implementare a 

Proiectului, in care se precizeazà necesitatea i oportunitatea aprobarii unor cheltuieli 
din cadrul proiectului ,,Reabilitare retele de strázi urbane, trotuare i iluminat 
public In oraul Comànefli, judetul Bacáu", COD SMIS 7188, derulat in cadrul 

Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritarã 1 "Sprij inirea dezvoltärii 
durabile a oraelor - Poli urbani de cretere", Domeniul de interventie - ,,Planuri 
integrate de dezvoltare urbana"; 

- expunerea de motive nr. 35203/b/28.04.2015 a Primarului oraului Comàneti; 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Comãneti. 
In temeiul art.36 aIm. (2) lit. b i lit. d fl al art.45 din Legea administratiel 

locate nr.215/2001, republicatã, cu modificàrile i completãrile ulterioare, adoptã 
urmãtoarea: 

Art.1. Consiliul Local al oraului Comäneti aprobã plata de la bugetul local a 

sumei de 63.43 1,40 lei reprezentand cheltuieli aferente implementärii proiectului 
,,Reabilitare retele de sträzi urbane, trotuare i iluminat public in orau1 Comàneti, 
judetul Bacäu", COD SMIS 7188, astfel: cheltuieli suplimentare pentru studiul 
geotehnic, in valoare de 6000 lei(cu TVA); cheltuieli suplimentare pentru montare 
contori (18 buc), in valoare totalä de 19.931,40 lei(cu TVA); cheltuieli aferente 
executiei pentru branarea punctului de màsurà la PT, in valoare totalä de 25.000 lei, 
cheltuieli aferente achizitionàrii rasuflãtori carosabile 12.500 lei (cu TVA). 

Art.2. Prezenta hotärâre se comunicä la Institutia Prefectului Judetului Bacãu, 
Primarului orau1ui Comäneti, precum i Directiei Economice i echipei de 
implementare a proiectului pentru ducere la Indeplinire. 

Preedinte de edinti(, 	 Contrasemneazã, 

Consilier local 	 Secretarul orauIui 
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