
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

Tel. 0263/380018; fax 380140 dumitra@bn.e-adm.ro · 

HOTARARE 
privind actualizarea valorii de investitie din HCL Dumitra nr. 29/29.08.2018 pentru 

implementarea proiectului ,,CONSTRUIRE CONSTRUCTIE FUNERARA IN 
LOCALIT A TEA DUMITRA" pentru investitii publice in sectorul prioritar de 

dezvoltare rurala prin program FEADR, Submasura 19.2- Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in 
sedinta ordinara in data de 22.04.2020, sedinta desfasurata on line prin sistemul 
WhatsApp, in cadrul ·Grupului "Consilierii locali din Dumitra", avand in vedere: 

- Referatul nr. 1096/17.03.2020 al Compartimentului implementare proiecte; 
- Expunerea de motive nr. 1097/17.03.2020 a primarului comunei Dumitra; 
- proiectul de hotarare privind actualizarea valorii de investitie din HCL Dumitra 

nr. 29/29.08.2018 pentru implementarea proiectului ,,CONSTRUIRE 
CONSTRUCTIE FUNERARA IN LOCALITATEA DUMITRA" pentru 
investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, 
Submasura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acµunilor in cadrul strategiei de 
dezvoltare localA; 

- anuntul nr. 1098/17.03.2020 prin care se aduce la cunostinta publica Proiectul 
de hotarare sus mentionat; 

- procesul-verbal de afisare nr. 24/17.03.2020 si procesul-verbal de dezafisare nr. 
3 7 /22.04.2020; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Dumitra nr. 29 din 29 august 2018 
privind implementarea proiectului "Construire constructie funerara in 
comuna Dumitra"5> pentru investitii publice in sectorul prioritar de 
dezvoltare rurala prin program FEADR, Misura 19 - LEADER
Submisura 19.2 - Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
strategiei de dezvoltare locala; 

- prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala m 
administratia publica; 
in coaformitate cu: 

- Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020, masura 19.2; 
- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 

publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea §i completarea unor acte 
normative~i pt orogarea unor termene; -

- Prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea Submasurii 19.2 - Sprijin 
pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala; 

in temeiul art. 129 alin (1), (2) lit. b), alin (4) lit b) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 



HOTARA~TE: 

ART.I. (I) Se modifica art. 2 din HCL Durnitra nr. 29/29.08.2018 privind 
implementarea proiectului ,,Construire constructie funerara in comuna Dumitra", 
respectiv se actualizeaza indicatorii economici ai proiectului "CONSTRUIRE 
CONSTRUCTIE FUNERARA IN COMUNA DUMITRA" denumit in continuare 
Proiect, cu o valoare totala estimata de 670.471,38 lei cu TV A. 

(2) Restul articolelor din HCL Durnitra nr. 29/29.08.2018 privind 
implementarea proiectului ,,Construire constructie funerara in comuna Dumitra" 
raman neschimbate. 

ART. II. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentul implementare proiecte si Primarul comunei Dumitra. 

ART. III. Prezenta hotarare se afiseaza la sediul Primariei comunei Dumitra si 
se publica in Monitorul Oficial Local pe site-ul www.primariadumitra.ro. 

ART. IV. Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului comunei 
Dumitra, cu: 

- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Durnitra; 
- Compartimentul buget-finante, contabilitate si Compartimentul implementare 

proiecte din cadrul Primariei Durnitra; 
- A.F .LR Satu Mare 

NR. 12 

PRESEDINTE DE SEDINT A, 
CONSILIER LOCAL, 

VA.LEAN GRIGORE-DANIEL 

DIN 22.04.2020-

CONTRASEMNEAZA, 
SEC TAR GENERAL, 

SAN 

Prezenta hotarare s-a adoptat cu 14 voturi ,,pentru" si o ,,abtinere" din 15 consilieri 
prezenti. 




