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priind aprobarea unor cheltuieli din cadrul proiectului ,,Centrul de agrement
Trotu" oraul Coma nesti, judetul Bacäu
Consiliul Local al orau1ui Cornäncti, jud. BacAu, intrunit In edinã ordinarg In data
de 31.07.2015
Având In vedere:
- Raportul nr.41913/28.07.2015 intocmit de Compartirnentul UIP din cadrul aparalului de
specialitate at Primarului orau1ui Comãneti In care se propune aprobarea unor cheltuieli
neeligibile din cadrul proiectului ,,Centrul de agrement Trotu" oraul Comaneti,
judetul Bacäu, aflat in faza de implementare;
- Expunerea de motive nr.41914/28.07.2015 a Primarului oraului Cornäncti;
- Avizele favorabile ale Comisiior de specialitate ale Consiliului Local at oraului
Comãneti.
In temeiul art. 36, aim. (2), lit. b i al art. 45 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicatã, cu completàrile i modificãrile ulterloare, adoplä
u rmãtoa rea:

H071RAIDOME
Art.!. Consiliul Local al oraului Comäneti aproba plata de Ia bugetul local a sumei de
95.000 lei (Cu TVA) pentru proiectul ,,Centrul de agrement Trotus" oraul Comanesti,
judetul Bacãu, conform anexei, parte integranta din prezenth hotarare.
Art.2. Se aproba noua valoare totahi a Proiectului "Centrul de agrement Trotu" in sumã
de 21.031.564,48 lei, defalcatä astfel:
- Cheltuieli eligibile - 15.230.568,00 lei;
- Cheltuieli neeligibile - 1.791.958 lei-,
- TVA eligibila - 3.655.336,32 lei;
- TVA necligibilä - 353.702,16 lei.
Art.3. Se aprobA noua contributie proprie a Proiectului "Centrul de agrement Trotu in
valoare de 11.588.612,32 lei, din care:
- Contrihutia solicitantului la cheltuieli eligibile - 9.442.952,16 lei
- Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile - 2.145.660,16 lei.
Art. 4. Prezenta hotärâre se va comunica institutiei Prefectului judeului Bacâu, Primarului
orauIui Comäneti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor. Compartimentelor interesate
din cadrul Oraul Comãneti - U.A.T, pentru ducere la Indeplinire.
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ANEXA LA HCL NR. 102/31.07.2015

Nr.
Crt.
1.

2.

3.
4.
5

Valoare aprobatã conform
prezentei hotarari (valoare cu
TVA)
25.000 lei
Cheltuieli privind achizitionarea unei minipiscine
spa exterior si lucräri aferente rnontajului
acesteia.
2 1.000 lei
Cheltuieli privind achizitionarea a doua aparate
de masurare a Ph-ului si a clorului din apa (un
aparat pentru piscina adulti si on aparat pentru
piscina copii).
34A000 lei
Cheltuieli privind achizi;ionarea §i montarea a 3
porti de acces automatizate.
6.000 lei
Cheltuieli privind achizitionarea a 2 usi pentru
acces in spatiile centralelor termice.
9.000
Cheltuieli privind achiziionarea a 2 usi metalice
pentru acces in spatiile tehnice fundatii.
95.000 lei
TOTAL
Cheltuieli
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