ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA PANCESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei
REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA CORP B IN CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT SAT PANCESTI COMUNA PANCESTI JUDETUL BACAU
Consiliul local al comunei Pancesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara la data 29.06.2022;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 2190 din 16.05.2022 , initiat de primarul comunei Pancesti;
-raportul de specialitate al Compartimentului Achizitii publice , inregistrat sub nr.2194/16.05.2022;
- avizul favorabil al comisiilor pe domeniu de specialitate din cadrul Consiliului Local Pancesti;
- Ghidul de finantare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul
Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate
- Contract de finantare nr.7657 din 07.04.2022 pentru investitia „REABILITARE SI SCHIMBARE
DESTINATIE DIN SCOALA CORP B IN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PANCESTI
COMUNA PANCESTI JUDETUL BACAU”, beneficiar COMUNA PÂNCESTI, cod SMIS 142822
- Act aditional nr. 1 din 16.06.2022 la Contract de finantare nr.7657 din 07.04.2022;
- Ordonanţă de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor
- Metodologiile de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2022, respectiv:
1. Memorandumul cu tema: Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevăzute Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în
cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
2. Memorandumul cu tema: Metodologie privind întocmirea actelor adiționale la contractele de
achiziție, prevăzute în Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor
şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
- Dispoziliile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitulia Romaniei, republicata;
- Art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata
prin Legea nr. 199/1997;
- Art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare
la contracte sau conventii;
- HG 907 /2016
- Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
- Art. 28 alin (3) din Legea 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare
- In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin. 4 lit. (d), alin.7, lit. n) si ale art. 196, alin 1, lit a, alin 2, art.
197, alin 1 din ouG 57/2019 privind codul Administrativ
HOTARASTE :
ART 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici aferenti investitiei REABILITARE SI
SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA CORP B IN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT
PANCESTI COMUNA PANCESTI JUDETUL BACAU finantata prin Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni.
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN
SCOALA CORP B IN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT PANCESTI COMUNA PANCESTI
JUDETUL BACAU, în cuantum de 996.706,90 lei (inclusiv TVA).
ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect in suma de 527.776,90 LEI, reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, la care se adauga contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 9.570,00 LEI, reprezentând cofinanțarea proiectului REABILITARE SI
SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA CORP B IN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SAT
PANCESTI COMUNA PANCESTI JUDETUL BACAU. In total beneficiarul va contribui cu suma de
518.206,90 lei.
ART.4. Se aproba Devizul general al proiectului in conform anexei ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA CORP B IN CENTRU COMUNITAR
INTEGRAT SAT PANCESTI COMUNA PANCESTI JUDETUL BACAU, pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Pancesti.
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Se va asigura mentenanta
investitiei pentru toata perioada de monitorizare asa cum este prevazuta in contractul de finantare.
ART 7.Se aproba perioada de implementare a proiectului pana in 30 decembrie 2023.
ART 8. Se împuternicește domnul Gradinaru Visinel in calitatea sa de primar al comunei Pancesti si
reprezentant egal de proiect să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele
COMUNEI PANCESTI.
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ART 9. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevazut de
lege, primarului comunei si prefectului judelui Bacau si se aduce la cunostinta publica prin afigarea la
sediul primariei, precum si pe pagina de internet https://www.Pancesti.ro/ .

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Vasile FLOREA

Contrasemneaza,
Secretar, general
Geta GHINITA

NR.32 din 29 IUNIE 2022

Total consilieri in functie 13, adoptata cu 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din 13
consilieri prezenti.

Originalul se gaseste la sediul institutiei
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