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CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA

HOTARAREA NR.129
privind n ificarea Anexei nr.l la H.C.L. Miroslava
,,Achizitie doexcavator pentru comuna Miroslava, i
viabile prin inovare sociala in terit

d

implementarea proiectului

4,4/68, ,,Dezvoltarea unor sate
e Locala"

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in gedinJa extraordinard.
Avdnd in vedere :
-proplrnerea iniliatorului proiectului de hotarAre, Primarul comunei Miroslava ;i expunerea de
motive a ini{iatorului, inregistrat[ sub nr.18627l18.06.201 8;
-referatul intocmit de c6tre domnul Kazemi Samad-consilier Compartiment Integrare
Europeand, ilregistrat sub nr.17886112.06.2018, prin care aratd necesitatea gi oportunitatea modificdrii
Anexei nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.200128.09.2017 privind implementarea proiectului ,,Achizilie
sate
buldoexcavator pentru comuna Miroslava, judelul Iagi" prin M6sura 4'416B,,,Dezvoltarea unor
viabile prin inovare sociala in teritoriul Grupului de Actiune Locala";
-prevederile H.C.L. Miroslava nr.200128.09.2018 privind implementarea proiectului ,,Achizilie
buldoexcavator pentru comuna Miroslava, judelul IaEi";
-preveclerile aft.36 atin.(2) lit.b) lit.d), din Legea nr.2l5l200l a administrafiei publice locale
cu modific[rile gi completarile ulterioare;
republicatd,
' -preveclerile
Legii nr.2412000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor
normative, cLr modific[rile qi completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administrafia public6, cu
modificdrile ;i completirile ulterioare;
-prevederilie Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile 9i
completdri le u lteri oare;

AvAnd in vedere c5. U.A.T. Comuna Miroslava a semnat Contractulul de Finantare cu nr.
C1920074X218812400878102.04.2018. cu Agenlia pentru Finaniarea Investiliilor Rurale avdnd ca
obiectiv, acordarea ajutorului financiar nerambursabil in condiliile Programului National pentru
Dezvoltare Rurala, prin Masura 4.4168,,,Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul
Grupului de ActiLrne Locala, masura din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Microregiunii GAL
Stejarii Argintii;
AvAnd in vedere cd, potrivit studiului de piala gi a legislafiei in vigoare, utilajul ce a stat la baza
stabilirii caracteristicilor tehnice minimale este un produs cu norm[ de poluare EU STAGE III (TIER
3), iar la nromentul elabordrii memoriului, exist[ pe piald utilaje cu motorizare mai performantd,
respectiv E,U STAGE IV. drept pentru care este imperios necesard modificarea caracteristicilor tehnice
ale uti lajulr"r i respectiv;
AvAnd in vedere c5, pentru stabilirea valorii utilajului cu noile caracteristici propuse, au fost
solicitate oferte conforme, iar din studiul de piala realizat s-a stabilit necesitatea cre$terii bugetului cu
suma de 32.913 euro cheltuieli neeligibile gi TVA-ul aferent in valoare de 6.253,47 euro,
Avdnd in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
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In tenteiLrl arI.45 alin.(l) qi ar1.ll5 alin.(l) lit.b) din Legea nr.21512001 a administrafiei
publice locirlc repLrblicata, cu modificarile gi completdrile ulterioare.

HOTARA$rE
Art'1.Se aprobd rnodificarea Anexei nr.l la H.C.L, Miroslava nr.200128.0g.2017 orivind
implementarea proiectului:,,Achizi1ie buldoexcavator pentru comuna Miroslava, judelul Iagi'. prin
Mdsura 4.4168,,,Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul Grupului de
Actiune
Locala", in se nsttl modificdrii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,y4chizilie bulcloexcovator
pentru comuno Miroslava, judelul Iaqi,,,
Art.2.Modificarile prevdzute la ar11. sunt prevazute in Anexa nr.1 ce face parte integranta din
prezenla hotirAre.
Art'3'Aducerea la indeplinire a prezentei hotarAri se asigurd de cdtre primarul Comunei
Miroslava.
Art.4.ltesttrl prevederilor H.C.L, Miroslava nr.2001200128.09.2017 privind implementarea
proiectului ..Achizi{ie buldoexcavator pentru comuna Miroslava, judelul Iagi" prin
Masura 4.4168,
..Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul Grupului de Actiune Locala, rimdn
valabile.
Art.S.Orice persoanl care se considerd vdtdmatl intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim,
prin actul aclrrinistrativ adoptat, se poate adresa instan{ei de contencios administrativ
compeiente,
pentru anularea actului, recunoa$terea dreptului pretins sau a interesului legitim gi
repararea pagubei ce
i-a fost cauzatit.
Art. .Prezenta hotdrAre va fi comunicata, prin grija secretarului comunei, in termenul prev6zut
de lege, Ser iciului Financiar-Contabil, Compartimrntului Investilii, Compartimentului patrimoniu
din
cadrul aparatLrlui de specialitate al primarului comunei, doamnei Palii Camelia Institulieiprefectului
9i
Jude{ului Iagi pentru efectuarea controlului de leealitate.
Miroslava, astFni. 21 iunie 2018
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