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ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA 

  CIF.2614112 

HOTᾸRÂRE 

                                 privind  

aprobarea suplimentarii sumelor pentru finantarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  

necesare finalizarii obiectivului de investitii “CONSTRUIRE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN 

LOCALITATEA AGAPIA, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT”, finantat prin PNDR 

2014-2020, submăsura 7.2 

  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA, JUDETUL NEAMT 

intrunit in sedinta extraordinara la data de 22 IUNIE 2022 

 Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea suplimentarii sumelor pentru finantarea 

de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  necesare finalizarii obiectivului de investitii 

“CONSTRUIRE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN LOCALITATEA AGAPIA, COMUNA 

AGAPIA, JUDETUL NEAMT”, finantat prin PNDR 2014-2020, submăsura 7.2 
 Fundamentata pe urmatoarele prevederi legale: 

- art.129 alin.2 lit.b, coroborate cu alin.4 lit.a si lit.d, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Avand in vedere: 

-  Referatul de aprobare a primarului comunei Agapia, in calitatea sa de initiator al proiectului de 

hotarare, in conformitate cu prevederile art.136 din O.U.G. nr.57/2019, actualizata 

-  Raportul de specialitate al Compartimentului de resort privind privind aprobarea suplimentarii 

sumelor pentru finantarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  necesare finalizarii 

obiectivului de investitii “CONSTRUIRE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ IN LOCALITATEA 

AGAPIA, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT”, finantat prin PNDR 2014-2020, 

submăsura 7.2 cu avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local 

-  Avand în vedere Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C07720EM00011712900282 din 

data de 31.01.2018  incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale –Romania( AFIR) 

-   In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 

  -  In aplicarea HCL. nr. HCL Agapia cu nr.2/ 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Agapia pentru 2022 

In temeiul prevederilor 129 alin.2 lit.b, coroborate cu  alin.4 lit.d, art.132, art.139 alin.1-3, 

art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.1-2, art.199 alin.1-2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

                      HOTARASTE: 

      ART.1 Se aproba suplimentarea sumelor pentru finantarea de la bugetul local a 

categoriilor de cheltuieli  necesare finalizarii obiectivului de investitii “CONSTRUIRE SI 

DOTARE GRĂDINIŢĂ IN LOCALITATEA AGAPIA, COMUNA AGAPIA, 

JUDETUL NEAMT”, finantat prin PNDR 2014-2020, submăsura 7.2, la capitolul 

Dotari arhitectura, de la valoarea de 123.784, 28 lei fara TVA la 135.050 lei fara TVA. 

 

  ART.2  Finantarea cheltuielilor prevazute la Art.1 se va face de la bugetul local al 

comunei Agapia sau din alte surse, conform reglemntarilor legale in vigoare. 
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  ART.3  Bugetul total al proiectului “CONSTRUIRE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ 

IN LOCALITATEA AGAPIA, COMUNA AGAPIA, JUDETUL NEAMT”, finantat 

prin PNDR 2014-2020, submăsura 7.2 se va modifica in mod corespunzator. 

  ART.4  Primarul comunei Agapia prin Serviciul financiar-contabilitate va asigura 

ducerea la indeplinire a prezentei hotatari. 

 

     ART.5  Secretarul general al comunei Agapia va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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NASTASĂ NECULAI 
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