
ROMANIA
JUDETIJL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 52I2OI}
privind alocarea sumei de 56.000 lei+TVA pentru intocmirea Studiului de fezabilitate
qi a documentafiei tehnico-economice pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare qi

dotare Gridini{i cu program normal releki Zsigmond, Moacqa',

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Col,asna, in qedinfa ordinarl din
data de 26 noiembrie 2019;

Avand in vedere faptul cd, pROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
(POCU) 2014-2020 - axa prioritard,6 - Educalie Ei competenle, ne oferd oportunitatea de a
realiza investifia de reabilitare, modemizare Ei dotare a Grddinifei cu program normal
Teleki Zsigmond din comuna Moacqa; vdzdnd Ghidul solicitantului, Conditii generale
Programul Operational Uman(PO CU) Z0l 4-2020;

Avdnd in vedere Referatul de aprobarenr.2.l03/18.11.2019 al primarului comunei
Moacqa;

Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 2.102118.11.2019 al Compartimentului
financiar-contabil, impozite qi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Moacga;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public Ai privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agricultura gi dezvoltare
regionald qi a Comisiei pentru administralie locald, juridicd, ordine publicd, legislalia
muncii gi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism qi protecfia mediului;

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 9i art. 121alin. (1) Ei alin. (2) din Constitulia Romdniei, republicatd;
- aft. 8 qi art. 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg

la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
- art. 7 ahn. (2) qi art. 1 166 Ei urm6toarele din Lege a nr. 28712007 privind Codul

civil, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, referitoare la iontracte sau
conven!ii;

- art.20 qi art.21 din Legea cadru a descentralizdrti nr. 19512006;
- Legea bugetului de stat nr. 5012019, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
- art- 44 alin. (1) din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu

modific6rile qi completdrile ulterioare;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b qi alin. (4) lit. d, art. 139 alin.(3) , art. 796 alin. (1)

lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative. cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare;

HorAnA$rE
Art. 1, - Se aprobd alocarea sumei de 56.000 lei+TVA pentru intocmirea Studiului

de Fezabilitate gi a documenta{iei tehnico-economice pentru obiectivul "Reabilitare,
modernizare qi dotare Gradinila cu program normal Teleki Zsigmond, Moacqa,,.



Art. 2. - Sursa de finanlare o constituie veniturile proprii ale bugetului local al
Comunei Moacga pe toatd durata a implementdrii proiectului.

Art. 3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd
Compartimentul financiar-contabil, impozite gi taxe Ei Primarul comunei Moacsa.

Moacqa, la 26 noiembrie 2019

PRESEDINTE DE SEDINTA
Molnrir Arpfd

CONTRASF]MNEAZA
Secretar general

/s/ XW; V\ Fiiliip-Fuer M. Zelinda


