
ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL VULTURENI

HOTARARE
privind aprobar 
prespitalicesti di

ea proiectului de investitii “Investitii in dezvoltarea infrastructurii medicate 
n comuna Vultureni, judetul Bacau” si a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul Local a
de 07.07.2022

Avand in vedere:
referatul de aprobare al primarului Comunei Vultureni, cu nr. ..2430... di

care solicits Consiliului Local sS aprobe proiectul de investitii ’’Investitii in dezvoltarea 
infrastructurii medicate prespitalicesti din comuna Vultureni, judetul Bacau”, 
cheltuielile aferente acestuia.

referatul com
inregistrat cu nr........

- H.C.L. nr. .
cheltuieli pentru anu

Comunei Vultureni, judcful Bacau, intrunit in sedinta extr•aordinara din data

n 06.07.2022 prin

precum si

ipartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Vultureni 
.2273... din 28.06.2022
.9..... din ....... 09.02.2022.. prin care a fost aprobat bugetui de venituri si
2022;

Ghidul specific aferent componentei C12 - Sanatate din cadrul Programului National de 
Redresare si Rezilienta pentru apelul de proiecte MS-0001;

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. A) din cadrul OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile §i completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba participarea UAT Comuna Vultureni in cadrul proiectului de 
iw dezvoltarea inm 
depunerea acestuia 
Sanatate.

astructurii medicale prespitalicesti din comuna Vultureni, 
in cadrul Programului National de Rezilienta si Redresare,

investitii ’’Investitii 
judetul Bacau” si
Componenta 12 -

Art. 2 - Se aproba valoarea totala de 296.100,00 lei (fara TVA), din care valjoare totala eligibila 
296.100,00 lei (fara TVA) a proiectului de investitii ’’Investitii in dezvoli 
medicale prespitalicesti din comuna Vultureni, judetul Bacau”, in vederea depunerii spre fmantare 
a acestuia in cadripl Programului National de Rezilienta si Redresare, Compo 
formata din:

- 45.150,00 euro, echivalentul a 222.260,00 lei fara TVA - „Componenta ichipamente”;
- 15.000,00 euro, echivalentul a 73.840,00 lei fara TVA - „Componenta R enovare”.

area infrastructurii

nenta 12 - Sanatate,

angajarea solicitantului, UAT Comuna Vultureni, sa finanieze toate cheltuielile 
re pentru asigurarea implementarii proiectului, daca acestea vor interveni pe 
investiei.

a hotarare se comunicS, prin intermediul secretarului Co 
de lege, primarului Comunei Vultureni, Prefecturii Judel 

Directiilor, Serviciilor si Compartimentelor interesate din cadrul Co in tin 
aduce la cunostinja publics prin afisarea la sediul primSriei.

Art. 3 - Se aprobe 
neeligibile neceseu 
parcursul derulSrii 
Art. 7 - Prezent; 
termenul prevSzu 
Directiilor, Servr

munei Vultureni, in 
lului Bacau si tuturor 
ei Vultureni si se va

Art. 8 - Primarul Comunei Vultureni va duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.



Presedinte Sec inf a,

neaza,Contraseitn
Secretar general al comunei Vultureni,

Gltu Maria

Nr. 36 din 07.07.2022

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de A voturi „pentru”, _ abtij 
,impotriva” din numarul total de 11 consilieri locali alesi in functie si A consili

leri si — voturi 
jri locali prezen|i.95-
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