
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.9 
  DIN 28.02.2019 

PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FINANŢĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELIOR 
NEELIGIBILE, CARE NU SE FINANŢEAZĂ PRIN PNDL, PENTRU OBIECTIVUL DE 

INVESTIŢII “MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUD. 
ARAD”  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 
28.02.2019. 
 Având în vedere: 
- raportul d-nei Fruja Monica, şef birou financiar-contabil; 
- expunerea de motive a Primarului comunei Şimand; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, actualizată; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.21748/11.02.2019, 
înregistrată la Primăria comunei Şimand, sub nr.758/19.02.2019; 

- Prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.12 alin. 4 şi 5 din Ordinul nr.1851/2013, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art.71 alin.1 din O.U.G nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, actualizată; 

- prevederile  art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d din Legea nr. 215/2001- Legea Administraţiei Publice 
Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri; 
În temeiul art. 45  alin.2 din Legea  nr.215/2001, a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
ART.1. - Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu sunt cuprinse la 
finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de 
investiţii“MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ȘIMAND, JUD. 
ARAD”,  în valoare de 108.579,26 lei. 
ART.2. – Se împuterniceşte Primarul comunei Şimand, domnul Dema Florin-Liviu, să reprezinte 
comuna Şimand, în relaţiile cu MDRAPFE cu privire la proiect. 
ART.3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 
ART.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Şimand şi se 
comunică cu: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 
- biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şimand. 

 
 

       Preşedinte de şedinţă,                          Avizat de legalitate, 
            Bodnariu Sorin                                          Secretar Brîndaş Lavinia 
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