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HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati gi acontribu{iei comunei

Radaseni,pentru obiectivulde investi[ieoUODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUit COIIIUNALiN

coMUNA neoAgext, JUDETUL SUCEAVA, itt l-UnemE DE 8 KM"

Consiliul Local al comunei Ridigeni, judelul Suceava,

Avind Tn vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar Neculai PERJU, inregistrat la nr. 466 din 26.01 .2017;
- raportul compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Tnregistrat

la nr. 469 din 26.01 .24fi ;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local inregistrat la nr. 496 din 27 .01.2017 ;

- prevederile Ordonan[ei de Urgenti a Guvemului nr 2812013 pentru aprobarea Programului

Nalional de Dezvoltare Locald cu modificarile gi completdrile ulterioare, precum gi ale Ordinului

M.D.R.A.P nr 185112013 pentru aprobarea Normelor metdologice pentru punerea in aplicare a

prevederilor Ordonan[ei de Urgenti a Guvemului nr. 2812013 pentru aprobarea Programului Nafional

de Dezvoltare Lmald, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- prevederile coduluifiscal privind cota TVA, aplicabile de la 1 ianuarie 2017.

[n temeiul dispozifiilor art. 36 alin. (2] lit. b) gi alin. (4) lit. d], ale art. 45 alin (1) Ei alin. (2) lit. e)
precum gi ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea Administra[iei publice locale nr. 21512A01, republicat5,

cu modificarile gi completirile ulterioare;
norAnAgre:

Art,l. - Se aprobi valoarea totali actualizati a proiectului ,trloDERNlzARE PRIN ASFALTARE

DRUtrt COMUNAL iU COmUnn mOAgeNL JUDETUL SUCEAVA, ii.t'tUttGlME DE I KIrl', in cuantum de

8.250.540 lei, inclusiv TVA, precum gi contribu$a Comunei Ridigeni la realizarea proiectului Tn

cuantum de 297.530 lei, inelusiv TVA. Valoarea rest de executat este in cuantum de 8.081.682 LEl,

inclusiv TVA din care7.7&4.152 lei, inclusiv TVA de la bugetul de stat gi 297.530 LEl, inclusiv TVA

bugetul local, contributia comunei Rid5geni.
Arl. 2. - Prezenta hotirdre se aduce la cunogtin[i publici prin grija secretarului comunei,

prin afigare la sediul primiriei 9i se va comunica, prin intermediul acestuia, primarului comunei

RadSgeni 9i prefectuluijude{ului Suceava in termenul previzut de lege.

PRE$EDINTELE DE $EUNTA, CONTRASEMilEAZA,
Secretarul comunei,

lonela IGNIA
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Pavel PllldlllE ^ -/-
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