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HOTĂRÂREA NR. 54  

DIN 09.11.2022 
privind aprobarea bugetului revizuit aferent proiectului 

 ”ÎNFIINŢARE REŢEA DE  CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE,  

ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI” 

 

 

Iniţiator: GHEONEA GRIGORE – primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi; 

Numărul de ȋnregistrare şi data depunerii proiectului: 244/s/08.11.2022 ; 

 

Consiliul local al comunei Cudalbi, judetul Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09.11.2022 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 

- Contractul de finanţare nr. C0720AN00011621800069 din 27.12.2017; 

- Contractul de lucrări nr. 9591 din 29.10.2018, cu actele adiţionale eferente; 

- Dispoziţia de şantier nr.3/ 78B/ 26.08.2020 la proiectul de execuţie nr. 119/2018; 

- Nota de comandă suplimentară la Dispoziţia de şantier nr. 3; 

- Dispoziţia de şantier nr. 4/ 26.11.2020 la proiectul de execuţie nr. 119/ 2017; 

- Nota de comandă suplimentară la Dispoziţia de şantier nr. 3; 

- Avizul de gospodărire a apelor modificator nr. 32 din 05 iunie 2020 al avizului nr. 94 din 31 iulie 

2019. 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin (1) 

din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

  

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, domnul Gheonea Grigore , în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 245/s/08.11.2022 ; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 246/s/08.11.2022 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Cudalbi, înregistrat sub 

nr. 247/s/08.11.2022; 
În temeiul prevederilor art.196, alin(1), lit.v"a" din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 



 

 

 

Art. 1 Se aproba bugetul revizuit aferent proiectului ”ÎNFIINŢARE REŢEA DE  CANALIZARE ŞI 

STAŢIE DE EPURARE, ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”, conform Anexei 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 2 Se aproba valoarea neeligibilă a proiectului”ÎNFIINŢARE REŢEA DE  CANALIZARE ŞI 

STAŢIE DE EPURARE, ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”,  în cuantum de 

3.154.284,46 lei/ 694.929,38 euro din care 1.165.051,74 lei / 256.675,86 euro reprezentând T.V.A, în 

acord cu bugetul Indicativ al proiectului revizuit (Anexa 1 la HCL); 
 

Art. 3  Întreaga valoare neeligibilă aferentă proiectului, evidențiată la Art.2 va fi suportata de la bugetul 

local; 

 

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare în locurile special amenajate; 

  

Art. 5. – Primarul comunei Cudalbi  prin compartimentele de specialitate,  va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

 

Art. 6. - Secretarul general al comunei Cudalbi va înainta, în termen, un exemplar la Instituția 

Prefectului – județul Galaţi, în vederea exercitarii controlului de legalitate. 

        

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                                        ARION Gabriela 

         

 

 SECRETAR GENERAL 
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