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Consiliul Local al comunei Ridigeni, judeful Suceava,

I

Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar Neculai PERJU, inregistrat la nr. 467 din 26.01 .2017;
- raportul compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat
la nr.470 din 26.01 .24fi ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Localinregistrat la nr. 497 din 27.01.2017 ;
- prevederile Ordonanfei de Urgenti a Guvernului nr 2812013 pentru aprobarea Programului
Nafional de Dezvoltare Locald cu modificirile gi completirile ulterioare, precum gi ale Ordinului
M.D.R.A.P nr 185112013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonan[ei de Urgenti a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea Programului Nafional

de Dezvoltare Locali, cu modificirile gicompletirile ulterioare;
- prevederile coduluifiscal privind cota TVA, aplicabile de la 1 ianuarie 24fi.
in temeiul dispozifiilor art. 36 alin. (2) lit. b) gi alin. (4] lit. d), ale art. 45 alin (1) qi alin. (2) lit. e)
precum gi ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea Administraliei publice locale nr. 21512A01, republicati,
cu modificarile gi completdrile ulterioare;

norAmgre:
Art.l. - Se aprobi

valoarea totali actualizata a prciectului,,REABILITAREA $l IIIODERNIZAREA
cRADtNtTEt CU PROGRAM NORiTAL, RADA$EN| DrN CADRUL $COLil GTMNAZTALE ,,tON LOVINESCU',, iN
SCOPUL OBTNERII AUTORIZATIEI SANITARE, cOtrlUNA neDAgfNl'in cuantum de 639.1501E1, inclusiv
TVA, precum gicontribufia Comunei Riddgeni la realizarea proiectuluiin cuantum de 75.697 lei, inclusiv TVA.
Valoarea rest de executat este in cuantum de 596.002 LEl, inclusiv TVA din care 520.3051ei, inclusiv TVA de
la bugetulde stat gi 75.6971E1, inclusiv TVA bugetul local, contributia comunei Ridigeni.

Aft. 2. - Prezenta hotirdre se aduce !a cunogtin[i publici prin grija secretarului comunei,
prin afigare la sediul primdriei gi $e va comunica, prin intermediul acestuia, primarului comunei
RidSgenigi prefectuluijudelului Suceava in termenul previzut de lege.
PRE$EDINTELE DE $EDNTA,

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunein
lonela IGNIA

