
JUDETUL ARGES
..NSILIUL LocAL co$E$rl 

H'TARARE
privind asigurarea cofinanldrii obiectului de investilie

,,REABILITAREA, MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIME,NTARE
CU APA DIN COMLINA CO$E$TI, JUDETUL ARGE$"

cuprins pentru finanlare in cadrul Programului Nalional de Dezvoltare Locald 2017-2020

Consiliul Local Cogegti intrunit in gedinf[ ordinarl din data de 18. 11.2019.
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Cogeqti;
- Raportul de specialitate al Compartimentului achizitriipublice;
- Prin contractul de finanlare nr. 2708129.03.2018 U.A.T. Comuna Coqegti beneficiazd de
finanlare prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investilie " REABILITAREA, MODERNIZAREA
$I EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA CO$E$TI,
JUDETUL ARGE$";
- prevederile O.U.G " 28/2013 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare Locald,
actualizatd;
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 185112013, republicat, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
OU.G nr.2812013;

Ludnd in considerare dispoziliile Legii nr.24l 2000, privind normele de tehnicd legislativa
la elaborarea actelor normative republicatd, cu modificarile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art" 139 alin. I din OUG w.5712019 privind Codul Administrativ:

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobi asigurarea cofinanldrii la faza de execulie obiectivului de investilie
,'REABILITAREA, MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SI STEMULUI DE ALIMENTARE
cu APA DIN COMUNA CO$E$TI, JUDETUL ARGE$" in suma de t67.157,00 lei, inclusiv
TVA, dupd cum urmeaz6:
Cap 1.2. Amenajarea terenului - 2.285Iei fbra TVA;
Cap 1.3. Amenajdri pentru proteclia mediului gi aducere la starea iniliald 386 lei fdrd TVA;
Cap 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor /acordurilor
/attorizaliilor - 15.500,00 lei fbra TVA
Cap. 3.6. Organizarea procedurilor de achizilie publicl - 15.102,00 Lei fara TVA
Cap.3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - 4.500,00 lei fbra TVA
Cap.3.7.2. Auditul financiar - 2.500,00 lei ftrE TVA
Cap. 3.8.1. Asisten!5 tehnicd din partea proiectantului - 15.100.00 lei fErd TVA
Cap. 3.8.2. Dirigenlie de gantier -24.500,00 lei fErd TVA
Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii qantierului - 32.783,00 lei fErd TVA
Cap.5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului -39.967,00 lei ftra TVA
Cap. 6.1. Pregdtirea personalului de exploatare - 3.634,00 lei fEra TVA



Cap.6.2. Probe tehnologice - 10.900,00 lei frra TVA

Art' 2' Cu ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se insircin eazd, pimarul Comunei Cogegtiprin aparatul de specialitate al primarului comunei cogegti.
Art' 3' Prezenta hotdr6re se aduce la cunostinla pr6ticd, respectiv se comunicd primarului
Comunei Coqegti, celor nominaliza{i cu ducerea'la indeplinire qi se comunic[ Institu{ieiPrefectului Judelului Argeg in vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate.

Aceasti hotirire a fost adoptati de cltre Consiliul Local al Comunei Cogegti inqedin{a ordinari din data 18.11.2019, cu respectarea OUG nr,5712019 privind CodulAdministrativ, cu un numlr de 14 voturi p".rt.r,0 ab{ineri gi 0 voturi impotrivi dinnumlrul total de 15 consilieri locali in funcfie gi 14 consitieri locali prezen(i.

NR. 30
Data azi,18.l1.20l9
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JUDETUL ARGES
coNSrLruL LocAL co$E$Tr
Nr. 3l din l2.ll.2Ol9

PROIECT DE HOTARARE
Ini{iat de primar privind asigurarea cofinanldrii obiectului de investilie

,,REABILITAREA, MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SIS TEMULUI DE ALIMENTARE
CU APA DIN COMUNA CO$E$TI, JUDETUL ARGE$"

cuprins pentru finan{are in cadrul Programului Na}ional de Devoltare Locald 2017-2020

Consiliul Local Cogeqti intrunit in gedinfi ordinarl din data de 18. I I .2019.
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Cogegti;
- Raportul de specialitate al Compartimentului achizilii publice;
- Prin contractul de finanlare nr.2708129.03.2018 U.A.T. Comuna Coqeqti beneficiazd de
finan{are prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investi}ie " RI,ABILITAREA, MODERNIZAREA
$I EXTINDEREA SISTEMTILUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMTINA CO$E$TI,
JUDETUL ARGE$";
- prevederile O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare Locald,
actualizatd;
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 185112013, republicat, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
OU.G nr.2812013;

Ludnd in considerare dispoziliile Legii nr.24l 2000, privind normele de tehnicd legislativd
la elaborarea actelor normative republicatd, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

in temeiul art. 139 alin. 1 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ:

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobd asigurarea cofinan{drii la faza de execu{ie obiectivului de investilie
"REABILITAREA, MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE
CU APA DIN COMLINA CO$E$TI, JIIDETUL ARGE$" iN SUMA dE 167.157,00 lEi, iNCIUSiV
TVA, dupd cum urmeaz6:
Cap 1.2. Amenajarea terenului - 2.285lei fbrl TVA;
Cap 1.3. Amenajdri pentru proteclia mediului qi aducere la starea iniliala 386 lei fEra TVA;
Cap 3.5.4. Documenta{iile tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor /acordurilor
lautorizaliilor- 15.500,00 lei frrd TVA
Cap. 3.6. Organizarea procedurilor de achizilie publicd - 15.102,00 Lei fara TVA
Cap. 3.7 .1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - 4.500,00 lei fEra TVA
Cap.3.7.2. Auditul financiar - 2.500,00 lei frra TVA
Cap. 3.8.1. Asistenld tehnicd din partea proiectantului - 15.100,00 lei fEri TVA
Cap.3.8.2. Dirigenlie de gantier - 24.500,00 lei fbra TVA
Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii qantierului - 32.783,00 lei fEra TVA
Cap. 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului - 39.967,00Iei fbra TVA
Cap. 6.1. Pregatirea personalului de exploatare - 3.634,00 lei ftra TVA
Cap.6.2. Probe tehnologice - 10.900,00 lei fbra TVA



Art' 2' cu ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcin eazd, primarul comunei cogegtiqrin agaStul de specialitate al primarului comunei coqegti.Art' 3' Prezenta hot[rdre se aduce la cunostinJa public6, respectiv se comunicd primaruluicomunei cogeqti, celor nominalizali cu ducerea'la.indeptini.e gi se comunicS InstitulieiPrefectului Judelului Argeg in vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate.

Primar
PANA NICO



JUDETUL ARGE$
coMUNA COgE$Tr
PRIMARIA COMUNEI CO$E$TI
Nr. 6656 DIN 25.10.20t9

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotdrdre privind aprobarea asigurdrii cofinan{drii obiectului de investilie,,REABILITAREA, 

MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APA.DIN COMLNA CO$E$TI, JUDETUL ARGE$",

cuprins pentru finanfare in cadrul
Programului Na{ional de Dezvoltare Locali 2ot7-2020

La nivel national se deruleazd din anul 2013 Prograrnul Nalionala de Dezvoltare
Local6, aprobat prin O.U.G. nr. 2gl2}l3.

Responsabil qi coordonator al acestui
Regionale qi Administra{iei publice.

program este Ministerul Dezvolt6rii

Prin contractul de finanlare nr. 2708129.03.2018 U.A.T. Comuna Cogegtibeneficiazd de finanlare prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investilie,,REABILITAREA, MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA DIN COMLNA CO$E$TI, JUDETUL ARGE$" CU SUMA dC
6.951.605,00 lei, inclusiv TVA.

in conformitate cu prevederile o.U.G . nr. 28/2013 gi cu normele de aplicare,
cheltuielile care nu sunt eligibile in cadrul proiectului qi se suportl de beneficiar,irebuie
aprobate prin Hotdrdre aConsiliului Local.

Conform Ordinului MDRAP nr. 185112013, republicat, cu modificdrile qi
completSrile ulterioare, privind aprobarea Normelo. meLdologice pentru punerea inaplicare a O.U.G nr.28l 2Ol3 pentru aprobarea Programului-Nalional de Devoltare
Local6, la arr.8, alin. 3 sunt prevazute "Categoriile de cheltuieli care nu se finanle aza dela bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru oblinerea gi amenajarea terenului,
studiile de fezabilitate/documentaliile de avizare a lucrdrilor dL intervenlii, studiile deteren, studiile de specialitate, exper-tizele tehnice gi/sau audit energetic, asisten[a
tehnic6, consultanla, taxe pentru oblinerea de avize/lacorduri/autorizayii, organizarea
procedurilor de achizilii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii d; qantier,
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste qi
predare la beneficiar".
Avdnd in vedere:
- Contractul de finanlare nr.2708129.03.2018 U.A.T. Comuna Cogegti beneficiazd, definanlare prin 

_ 
P N D.L. pentru obiectivul de investilie ,'REABILITAREA,

MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DE AIIUPXTARE CU APADIN COMLINA CO$E$TI, JIIDETUL ARGE$"
- prevederile art. 44 alin (l) din Legea nr.27312006, privincl finanlele publice;- prevederile O.U.G. 2812013 pentru aprobarea Programului Naiional de Dezvoltare
Locald, actualizatd,;
- prevederile Ordinului MDRAP nr. l85ll2ol3, republicat, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, privind aprobarea Normelor meioclologi.. p"n,ru punerea in
aplicare a prevederilor O.U.G nr. 2gl20l3;



ouc nr' 57/2019 privind codul Administrativ, in temeiul prevederilor art. r2galin'(2)lit'bqi alin'(4)lit.b), (2),art.l96alin. I lit.a art.63alin.(l)lit.c)9ialin.(4)

lT"ri)ri;ff;k"]0" 
anattzd' qi aprobare consiliului r-ocal ar' comunei coeeeti

Se aduce la cunoqtinld necesitatea aprobdrii asigurarea cofinanfdrii obiectivului deinvestilii "ryAPLLITAREA, MODERNTzAREA !r rxrtNopnra sISTEMULUTDE ALIMENTARE CU APA DIN COMLINA CO$E[TT, TUOEIUL ARGE$" dUPsfrnalizarea procedurilor de achizilie puuiica,- cuprins pentru finan[are in cadrulProgramului Nalional de Dezvolta.. ro.uta zotl-2(,0 cu suma de I 67.l57,o|lei ftraTVA' pentru plata unor cheltuieli care nu se finan(e azd, prin PNDL, dupd frnalizareaprocedurilor de achizigie publicd:
Cap 1.2. Amenajarea terenului _ 2.2g5 Lei frr6 TVA;cap l'3' Amenajdri pentru proteclia mediurui ii aducere la starea iniliald 3g6 lei f,rdTVA;
cap 3'5'4' Documenta{iile tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor /acordurilor/autoriza\iilor - 15.500,00 lei fEra TVA
cap' 3'6' Organizarea procedurilor de achizilie publica - 15. lo2,oll-ei fara TVAcap' 3'7'l' Managementul de proiect pentru ofiectivul de investilii - 4.500,00 lei fErSTVA
Cap.3.7.2. Auditul financiar _ 2.500,00 lei frrd TVA
cap' 3'8'l' Asistenld tehnicd din partea proiectantului - 15.r00,00 lei frr6 TVA
lap 3 8 2. Dirigen{ie de $anrier - 24.500,00 lei frra TVAcap. 5.1.2. cheltuieli conexe organi zdrii qant.*lri - 32.7g3,00 lei fErd rvAcap. 5.2. comisioane, cote, taxel costul crediturui - 39.967,00 lei fard rvA
9up. 9.1 

. Pregdtirea personalului de exproa tare - 3.634,00 rei fdra TvACap.6.2. Probe tehnologice _ 10.900,00 lei frra TVA

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, vd propunem spre aprobare proiectul dehotdrare privind aprobaiea asigurdrii cofinanlarii obiectului de investi{ie,,REABILITAREA, 
MOOERNIZATEA 5T AXTTNDEREA SISTEMULUI DEALTMENTARE CU ApA DIN COyuNA COSesu, ruorlul ARGEg,, cuprinspentru finan(are in cadrul Programului Nalional de'Devoltare Locald 2ol7-2020.

PRIMAR
paNA NICoLAE

t&h/



JUDETUL ARGE$
coMUNA COgE$Tr
PRIMARIA COMUNEI CO$E$TI
Nr. 6655 DIN 25.10.2019

Aprob,
PRIMAR

PANA NICOLAE

Raporr de specialitate la proiectul de hot6r6re 
LCR{

privind aprobarea asigurdrii cofinanfdrii
obiectului de investifie cuprini pentru finan(are in cadrul
Programului Nalional de Dezvoltare Locard 2or7-2020,,REABILITAREA, 

MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA DIN COMLNA CO$E$TI. JUDETUL ARGE$"

La nivel na{ional se deruleazd din anul 2013 Programul Nalionala de DezvoltareLocalS, aprobat prin O.U.G. nr. 2gl2}t3.
Responsabil qi coordonator al acestui program este Ministerul Dezvolt6riiRegionale gi Administraliei publice.
Prin contractul de finantare nr. 2708/29.03.201g u.A.T. Comuna cogeqtibeneficiazd a1 finan{are prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investilie,,REABILITAREA, 

MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA DIN COMLNA Cb$P$TI, JUDETUL ARGE$" CU SUMA dC6.951.605,00 lei, inclusiv TVA.
In conformitate cu prevederile o.u.G. nr.28/2013 gi cu norrnele de aplicare,cheltuielile care nu sunt eligibile in cadrul proiectului qi se suportd de beneficiar, trebuieaprobate prin Hotdrdre a Consiliului Local.
Conform ordinului MDRAP nr. 185112013, republicat, cu modific6rile qicompletarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea inaplicare a o'u'G nr' 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Nalional de DevoltareLocal5, la art' 8, alin. 3. sunt prevazute "-ategoriile de cheltuieli care nu se finanleazade la bugetul de.stat prin Program:.cheltuieli"pentru oblinerea gi amenajarea terenului,studiile de fezabilitate/documenta{iile de avirire a lucrarilo. de intervenfii, studiile deteren, studiile de specialitate, expertizele tehnice gi/sau audit energetic, asistenlatehnic5' consultanld, taxe pentru oblinerea de avize//acorduri/auto rizalii, organizareaprocedurilor de achizilii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de gantier,comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste gipredare la beneficiar".

Avdnd in vedere:
- contractul de finanfare nr- 2708129.03.2018 u.A.T. comuna cogegti beneficia zd definan[are prin 

-P.N.D.L. 
pentru obiectivul de investilie ,,REABILITAREA,

MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALNAPNTARE CU APADIN COMLTNA CO$E$Tr, JUDETUL ARGE$"
- prevederile art. 44 alin (l) din Legea nr.27312006, privind finantrele publice;



- prevederile o'u'G' 28/2013 pentru aprobarea Programului Nalional de DezvoltareLocalS, actualizatd,;
- prevederile ordinului MDRAP nr. l85ll2ol3, republicat, cu modificdrile gicompletarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea inaplicare a prevederilor O.U.G nr. iADOtl;

oUG nr' 5712019 privind Codul Administrativ,in temeiul prevederilor art. t2galin' (2) lit' b gi alin' (4) lit. b), (2), art.196 alin. I lit. a art.63 alin. (l) lit. c) qi alin.(4) lit' c), propunem, spre anal iz|t' si aprobare Consiliului Local al Comunei Cogegtiproiectul de hot6r6re.
Se aduce la cunoqtinld necesitatea aprob6rii asigurarea cofinanldrii obiectivului deinvestilii "REABILITAREA, MODERNIZAREA $I EXTINDEREA 5ISTEM,LUIDE ALIMENTARE CU APA DIN COMLINA CO$N$U, JUDETUL ARGE$" dUPdftnalizarea procedurilor de achizilie publicd, cuprins pentru finanlare in cadrulProgramului Nalional de Dezvoltare Locala 2017-2020 cu suma de 1 67.l57,oolei frrdTVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanle azd, prin PNDL, dup[ frnalizareaprocedurilor de achizilie publicd:

cap 1.2. Amenajarea terenului - 2.2g5 Lei fEra TVA;
cap 1'3' Amenajdri pentru proteclia mediului qi aducere la starea iniliala 3g6 lei fdrSTVA;
Cap 3'5'4' Documenta{iile tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor /acordurilorlautorizaliilor - 15.500,00 lei frrd TVA
cap' 3'6' Organizarea procedurilor de achizilie publica - 15.102,00 Lei fara TVAcap' 3'7'l' Managementul de proiect pentru oui..tiurl de investitii - 4.500,00 lei fErSTVA
Cap.3.7.2. Auditul financiar _ 2.500,00 lei f6rd TVA
cap' 3'8' l ' Asistenta tehnica din partea proiectantului - 15.100,00 lei frri rvA
laO l.t Z. Dirigentie de gantier -Zq.SOO,00 lei frr6 TVA
cap' 5' l '2. cheltuieli conexe organi zdrii qantierului - 32.7g3,00 lei frra TVAcap,5.2. comisioane, cote, taxe, costul creditului - 39.967,00 lei fEra TVA
9up 0 I . Pregdtirea personalului de exploatare - 3.634,001ei fErd rvACap.6.2. Probe tehnologice - 10.900,00 lei frrd TVA

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, vd propunem spre aprobare proiectul dehotdrdre privind aprobaiea asigurdrii cofinanldrii obiectului de investi{ie,,REABILITAREA, 
MODERNIZAREA $I EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA DIN COMLNA CO$N$U, JUDETUT- ANCE$" CUPTiNSpentru finan{are in cadrul Programului Na}ional de Devoltare Locald 2oI7-2020.

intocmit
Responsabil achizi(ii publice,

Mi


