
1JUDEȚUL NEAMȚ 
COMUNA BORLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție  
„ Înființare Sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești,  comuna 

Borleşti, judeţul Neamţ” 
 

 Consiliul Local al comunei Borlești, județul Neamț; 
 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin(10) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având 
în vedere prevederile: 

a) art.36 alin(1), alin(2), lit.”b” coroborate cu  alin(4) lit. ”a ” și ”d” și art. 
115 alin(1) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b) art.44 alin(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
c) art.7 alin(1) lit.a) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală; 
d) art. 5 lit.e), art.6 alin(4) și art.8 alin(3)  din Normele Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul 
MDRAP nr.1851/2013 cu modificări ulterioare; 

Luând act de avizul comisiilor de pecialitate din cadrul Consiliului Local 
Borlești; 

Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin 
programul național de Dezvoltare Locală în adrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art. 1 – Se aprobă asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții „ 

Înființare Sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești,  comuna 
Borleşti, judeţul Neamţ” cu suma de 266.637,23 lei cu TVA pentru plata unor 
cheltuieli care nu se finanțează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru 
obținerea și amenajarea teritoriului, studiile de fezabilitate/documentațiile de 



avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, 
expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanță, taxe pentru 
obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, 
costuri, credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. 

 
 Art. 2- Primarul comunei Borlești va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 Art. 3 – Secretarul comunei Borlești comunică prezenta hotărâre instituțiilor 
și persoanelor interesate. 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
ANDRONACHE GHEORGHE 

 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                          SECRETAR STAICU CRISTINA 
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Adoptată cu un număr de 11 voturi P și o abținere 
 

 


