ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SILISTEA GUMESTI
HOTĂRÂRE
Privind: actualizarea Hotărârii nr. 17 din 19 iunie 2020 a Consiliului Local al comunei Silistea
Gumesti, Judeţul Teleormna, întrunit în şedinţă ordinară în ziua 30 iulie 2021
Având în vedere:
- Referat de aprobare a primarului comunei Silistea Gumesti, înregistrată la nr.2822
din 30.07.2021,
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 2821 din 30.07.2021,
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget-finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii si comerţ înregistrat la nr.2832 din data de 30.07.2021;
- Prevederile art . 129 alin(4) , lit. „d” din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit. „a„ din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se actualizeaza urmatoarele articolele si Hotararea Consiliului Local va avea
urmatorul cuprins:
Art. 9. Valoarea investitiei este de 12.612.244 lei inclusiv TVA, din care 3.817.697 lei
valoare neeligibila inclusiv TVA. Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 10.615.206 lei,
din care 8.794.547 lei valoarea eligibila solicitata prin PNDR 2014-2020;
Art. 10. Comuna Silistea Gumesti, judetul Teleorman, prin reprezentantul sau legal,
primar Niculae Stelian, se angajeaza sa suporte toate cheltuielile neeligibile intervenite pe
parcursul realizarii investitiei „SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SILISTEA GUMESTI, JUDETUL TELEORMAN” SI „SISTEM CENTRALIZAT DE
CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE COMUNA SISLISTEA GUMESTI”
Art. 2. Restul articolelor rămân neschimbate.
Art.3. Secretarul comunei Silistea Gumesti va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului
Judeţului Teleorman și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
ZAHARIA IONEL

Avizat pentru legalitate ,
Ptr. Secretar general UAT Silistea Gumesti,
POPA FLORICA

SILISTEA GUMESTI
TELEORMAN
Nr.19 din 30 iulie 2021
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Silistea Gumesti în şedinţa ordinară de
lucru din data de 30.07.2021, cu 7 voturi „pentru”, __0___ „împotrivă”, __1___ „abţineri” din totalul de consilieri
prezenţi la şedinţă. La şedinţă au participat un număr de 8 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie .

