
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA TIBUCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTiRARE

- privind modificarea alin. (2) al aft. 2 din Hotlfirea Consiliului Local al
Comunei Vbucani, ,uderul Neamt Nn 32 din 29 aPrilie 2027 << Privind

aprobareq obiedivului de investilii "CONSTRUIRE 9I DOTARE DTSPENSAR

uuAlv iN 5ATUL TrEUCAltlL COMUNA TTBUCAI{r, JUDETUL ltlEAMr">>
- privind completarea Anexei Nr, 3, intitulatd "Planul de investitii Pentru

anul 2021" ti a Anexei Nn 4, intitulatd ,,Planul de acnizilii publice penuu
anul 2O27i afibele la Hotdrerca Consiliului Local al Comunei .nbucani,

Judelul Neam! Nr, 27 din 72 aprilie 2027 ,,ptivind aprobarea bugetului de
venituri 9i cheltuieli al comunei TIBUCANI, judetul NEAMT pentru anul
2021 ti estimiri pentru anii 2022 - 2024" t inrcgistrat sub Nr. 37 din 20

mai 2021

Ioan RUSlr, primarul comunei TIBUCANI, judefu NEAMr,
Avend in prevederilei

- art. 16 alin. (1) din Legea privind proprietatea public6 9i regimuljuridic al acesteia

nr.213l1998;
- Legii Nr. nr. 27312006 prlvind fnanlele publice locale, cu modificbrile 9i complet6rile

ulterioare:
- prevederile art. 60 din Legea V.22712015, privind Codul fiscal, aga cum a fost el

modiflcat prin OUG Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri r^n

domeniul investitiilor publice $i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea 9i
completarea unor acte normative $i prorogarea unor termene;

- prevederile art, 129 alin. (2) lit. d), coroborate cu prevederie alin. (7) it. c) dln
Ordonanla de Urgen!5 a Guvernulul Romen ei Nr. 5712019 priv nd Codu

Administrativ, cu modiflctr le I complet;ri e u terloare;
Cu aplicarea prevederilorl
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurSrilor sociale de stat pe anul 2021;

- Legii nr. 27312006 privind finanfeLe publice locaLe - art. 39 alin. 6;

- Preciz5rile N4inisterului Finantelor Publice Nr. 5769 din 19.03.2021 privind

repartizarea pe trimestre a sumelor din TVA pentru bugetele locale pe anul 2021 si a

estlmdrilor pentru anii 2022-2024 aprcbale de lYlnisterul Finantelor Publice;

- Anexele Nr, 1 9i 2 la Hotirarea consillului Judelean Neam! Nr. 60 din 31.03.2021

privind repadizarea sumelor defaLcate din impozitul pe venit Si sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale - doar estim5ri pentru ani.l 2022'2024,

- Legii nr, 52 din 2003 privind transparenla decizionalS in administralia public6, cu

modificdrile 9i completErile ulterioare.

in temelul dlspozitiilor art. 139 a in, (2) lit. g), alin. (3) lit c) din Ordonanta de

Urgen[5 a Guvernului Romaniei Nr, 5712019 privind Codul Administrativ, cu modific5rile 9i

completSrile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HOTARASTEI

Art. L Se modifici alin. (2) al art, 2 din Hot6rerea consiliului Local al Comunei

Tibucani, Judelul Neam! Nr. 32 din 29 aprilie 2021 << p^rivind aprobarea obiectivului de

investilii "CONSTRUIRE 9l DOTARE DISPENSAR UMAN IN SATUL IIBUCANI, CON4UNA

IIBUCANI, JUDEfUL NEA[4T">>, alineat ce va avea urmStorul cuprinsl





"Alineat (2) Prelurile serviciilor aferente oiectivului prev6zut la art. l vor fi suportate
din bugetul local, fiind detaliate astfel:

SERVICII VALOARE LEI

' r vr AL \JErrErlr{L JEKYtrvrr JuTvt\tAtE u.Ut DuuEtuL LVLAL: ou.uuu tet, td
$!!E!gi sulla 4e 15.200 lei, reprezentand contravaloarea TVA - ului

Art.II. Se completeazb Anexa Nr. 3, intitu at; " Planul de investitii penttu anul
2027" la Holeterca Consiliului Local al Comunei Tibucani, Judetul Neamt Nr, 21 din 12

aprilie 2021 ,,privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei TIBUCANI,
judelul NEAI4T pentru anul 2021 si estim5ri pentru anii 2022 - 2024", astrell

,,DupE Nr. cr,6, se introduce Nr. crt.7, cu denumirea Obiectivului de investitii,
COITSTRUTRE 9I DOTARE DISPEAISAR UMAN iN SATUL fiAUCANI, COUUNA

ffBUCAIyI, JUDETUL EAM|, cu un total general al serviciilor suportate din bugetul ocal

de 80.000 lei, la care se adaugt suma de 15,200 lei, reprezentand contravaloarea TVA -

ului.

Art.UI. Se completeaz; Anexa ilr. 4 intitulat5 "Planul de achizitii publice
pentru anul 2027" la Hot6rerea Conslliului Local a Comunei Tibucani, ludet! Neamt Nr.
21 din 12 aprilie 2021 ,,privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
TIBUCANI, judelul NEAIYT pentru anuL 2021 si estimiri pentru anii 2022 - 2024", astteli

,,DupE Nr, cr, 104, se introduce Nr. crt. 105, cu denumirea Obiectivului de investilii,
COIISnRIIIRE 9I DOTARE DISPENSAR UMAN ,III SAruL TTBUCANI, COMUNA
TIBUCANI, JUDEruL NEAMT, cu un total genera al servicillor suportate din bugetul local
de 80,000 lei, la care se adaugE suma de 15.200 lei, reprezentend €ontravaloarea TVA -
ului,

Art. IV. - Secretarul general ai cornunei va inainta si comunlca prezenta hotirere
autorit;lilor si persoanelor interesate si-o va aduce la cunostintd publict prin afisal la sediu
institu!iei.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Coca Ambrosd

Redadat q Procesat C Anbrose
20.05.2021
Dos. sEDlNTl caNs. Lacat

Elaborare studiu 4,000
Elaborare tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor
Elaborare Studiu de conforrn H.G. Nr. 907/2016
Servicii de consu tantd 20.000
roral I 80.000





PRIMAR
Nr. 3864 din 20 mai 2021
re|.lCa* 02331293402
E-mail p!-Ee-LE_E!cgd-@t!-h-99I9@

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hodrere - privind modilicarea alin. (2) al art 2 din Hotirerea

Consiliului Local al Cornurrei fibucani, -luderul lteatrt Nr. 32 din 29 aptilie 2021 <<
privind aprobarea obiectivului de investitii "CONSIRUIRE 5I DO|ARE DIgpEttSAR

UMA tN SAfUt TTBUCAN| COMUNA TIBUCANT IUDE.|UL NEAMT">> d- privind completarea Adexel Nr, 3, intitulatd "Planul de investitii pentru anul
2027"ti a Anexei 4t intitulatii "Planul de achizitii publice pentru anul2O2l,,,

ambele la Hotiterea Consiliului Local al Comunei fibucanl )udetut lteamt Nr,
21 din 12 apr le 2027 -privind aprobarea bugetulul de venituri 9i cheltuieli al
comunei TIBIJCANI, iudelul t{EAMT pentru anul 2021 si estim5ri pentru anii

2022 - 2024", i$egistrat sub Nr. 37 din 20 mai 2021

Ioan RUSU, primarul comunei TIBUCANI, )ude\ul llEAMf,
al acestui proiect de hotSrerej

Avend in prevederilel

in ca tate de initator

- art. 16 alin, (1) din Legea privind proprietatea publici st regrmu luridtc al
acesteia nr.213/1998;

- prevederlle art. 60 din Legea M.2D12A15, privind Codul flscal, asa cum a fost
el modificat prin OUG Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor
masuri in domenul investitiilor publce 9i a unor masuri fiscal-bugetare,
modificarea gi completarea unor acte normative Si prorogarea unor termene;- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), coroborate cu prevederl e alin. (7) Itt. c) dln
Ordonanta de urgent: a Guvernuui Rornenlei Nr. 57/2019 pfivtnd Codu
Administrativ, cu modificErile si completdrile ulterioare;
Cu aplicarea prevederilor:
- Legii nr, 15/2021 a bugetului de stat pe anut 2021;
- Legii nr. 16/2021 a bugetului asigur;rior sociale de stat pe anul 2O2i;
- Legii nt. 273/2006 prlvind flnantele pub tce locate - art. 39 alin, 6j
- Precizlrile Ministerului Finantelor pubtice Nr, 5769 din 19,03,202l privind

repartizarea pe trimestre a sumelor din TVA pentru bugetele locale pe anul 2021 si a
estimirior pentru anii 2022-2024 aptobate de Ministerul Finantelor publice;

- Anexele Nr. 1si 2la HotirArea Consliuui ludetean Neamt Nr.60 dn
31.03.2021 privino repaftizarea sumetor defalcate drl irpozrtul pe veni- st sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - doar estimdri pentru anii 2022-
2024

- Legii nr. 52 din 2003 privind transparenla decizionald in adminlstralia pubticd,
cu modlficerile ti completErlle ulterloare.

Avend in vedere faptul c;, ta data adoptdrii Hotaranr Consttiuu Loca at Comuner
Tibucani, ludetul Neamt ,Vr. 32 dir 29 apritie 2021 << privind aprobarea
obiectivului de invenitii "CONSTRUIRE TI DOTARE DISpEttSAR UUlt in
SATUL |IBUCANI. COMUNA IIBUCANL Jt DEIUL NEAMT- nu se cLrnosteau
preturlle serviciilor aferente obiectv!lui de investitii susmenllonat ca reprezent6nd

-r00rTU1luilT-





aportul nostru suportat din bugetul local si motlvat de faptul c5, am antamat
demersurile leqaie prlvind derularea acestui oblectiv de investitii, estimand un TOTAL
GENEML SERVICII SUPORTATE DIN BUGETUL LOCAL: 8O.OOO |ei, Ia care se
adaug5 suma de 15.200 lei. reprezentand contravaloarea TVA - ului, asa cunr a
fost defalcat pe servicii conform proiectului de hotSrare;

De asemenea, av6nd in vedere faptul cE, la data adoptErll Hotiraril Consiliu ui Loca
al Comunei l-ibucani, ludetul Near|t flr, 27 din 72 aprilie 2027 .ptivind aptobarea
bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei fIBUCANI, judelul NEAMf
pentru anul 2021 9i estimiri pentru anii 2022 - 2024" t alet in Anexa llr, 3l
intitulatd "Planul de investitii pentru anul 2027"cXsiin Anexa 4, intitulatd
.Planul de achizilii publice pentru anul 2027", obiectivul de investilii
"oo STRUIRE 9I DOTARE DTS2ENSAR UMAN Ifi SA|UL TIAUCA||I, COMUTVA
rIRUCAM, IUDETUL NEAMT", ne a fost nominalizat, nclLrsiv cu partea de cosrun,
intrucat nu avea aprobarea dumneavoastri 9i nici nu se cunosteau preturile serviciilor
aferente acestui obiectlv ca reprezentAnd aportul nostru suportat dln bugetul local;

lvlotivat sl de faptul ct S;n;tatea populatiei comunei, estimatE la inceputul anulu
2021 la 3.940 locuitori, necesitt mu tip e servicii medicale, altele decet cele derulate prin
cele dou6 cabinete medicale individuale, gen: analize, radiografli, tratamente de
recuperare, etc., consider;m c5, pentru imbunbt5tirea ca it6t i, precum s dlversiFlcarea
serviclllor medicale oferite populatiei, este imperios necesar; adoplarea unei hotdrari,
care sE rSspund5 necesitEtilor medicale ale alocuitorilor comunei noastre.

5i nu in ultimul rand, in prezent, in comuna noastri nu exlstE un Dispensar Uman cu
o gamt diversifica$ de servicii medicale.

In vederea obtinerii fondurlor necesare acopertrii valorii execuliei lucrErilor de
investilie, se justifict adoptarea unei astfel de hotirari, atat in ceea ce priveste
modificarea alln. (2) al art, 2 din H.C.L. Nr. 32 din 29,04,2021, cit si completare Anexelor
Nr, 3 9i 4 la HCL Nr. 21 din 12.04.2021, lucrtri ce vor fi derulate prin programul
Companiei Nationale de Investilli (CNI), apoftul din bugetul local rezumandu se la:
elaborare studiu geotehnic; elaborare documentati tehnice in vederea obtinerii avize or
sl acordurllor, e aborare Studiu de fezabiltate, conform H.6, Nr. 907/2016 si servlcii de
consultantS.

Din analiza adelor norrnatlve si din toate aceste considerente, apreciem c5 acest
proiect de hotErare este legal, actual 9l oportun, motiv pentru care am procedat,
impreuni cu secretarul corrunei, la nominalizarea compartimentului ,, Financiar-
Contabilitate Impozite 9i Taxe Locale" ca lind compart mentu de resort ce trebu e
$ analizeze si sI intocmeasc5 raportul de speclalttate, pant la data de 21 mai 2021, ora
14,00.

Comisia de specialitate din cadru Consliului Local al comunei 'Iibucani, judetul
Neamt c5reia il va fi inaintat acest proiect de hot5rare in vederea dezbate.ii si intocmirii
avizului consultativ este,,Comisia de activitSti economico-financiare".





Pnriliiltril8uclilr
- l[DrIUl lrrilT-

Compartiment Financiar-Contabilitate
Impozite ti Taxe Locale

r.3897 din 21 mai 2021
Tel./fax:0233/293402

RAPORT
- cu privire la Proiectul de ho$rare privind modilicarea alin. (2) al art, 2 din

Hotdrirea Consiliului Local al Comunei Tibucanil Judelul eaml tlr, 32 din 29
aprilie 2021 << prlvind aprobare^a obiectivului de investitii "COIISTRUIRE 9I

DOTARE DISPEN$R UMAII TN SATUL TIBUCAIII/ COMUTIA TIBUCAN'
]UDETUL NEAMT">>

privind completarea Arrexei Nr. 3/ intitulatd "Planul de investilii pentru anul
2021" ti a Anerel 4, intitulatd .Planul de achlztfi publice pentru anul 2O21i

amlEle la Hotdrarea Consiliului Local al Comunei Tibucani, .rudqul Neaml Nr,
27 din l2 aprilie 2021,,privlnd aprobarea bugetului de venituri Sl cheltuieli al
comunei fIBUCANI, judetul t{EAMT pentru anul 2021 ti estimiri pentru anii

2022 - 2024", i'ltregistrat sub Nr. 37 din 20 mai 2021

MOISA Niculai, referent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabilrtate,
Irnpozite 9i Taxe Loca e din cadru aparatului de specialltate al prlmarului cornune
Tibucani, judetulNeamt;

VEzAnd Proiectul de hot;rere - privind modificarea atin. (2) al art.2 din Hot5rarea
Consillulul Local al Comunei Tibucani, Judelul Neamt Nr. 32 din 29 aprilte 2021 <<
privind aprobarea obiectivului de investitll "CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR UI\.IAN
IN SATUL TIBUCANI, COIYUNA TIBUCANI, JUDEfUL NEAMT">> si privind comptetarea
Anexei Nr. 3, intltu at6 "Planul de lnvestitii pentru anu 2021" 9 a Anexei 4, intitulat;
,,Planul de achlzitii publice pentru arul 2021", arnbele ta Hot;rarea Consi ulu Locat at
Comunei Tibucani/ ludetuL Neamt Nr. 21 din 12 ap(ile 2A21 ,,privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei TIBUCANI, judelul NEAI\,1T pentru anu 2021
sl estlm5ri pentru anii 2022 - 2024', inregistrat sub Nr. 37 din 20 ma 2021", inregistrat
sub Nr. 37 din 20 -nai 2021, inUatdeDomn! ptimat,Ioan RItSlt, proiect de hot6rare
insollt 9i de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul prirnar, Ioan Ratslt
si inregistrat sub Nr. 3864 din 20 ma 2021, din care ctt;mr " Avand ir vedere fapt"rl c;,
la data adopt;rli Hot;rarli Consillului Local al Comunei Tibucani, Judetul Neamt,/Vr, .,2
din 29 aprilie 2027 << privind aprcbarea obiectivului de investilii
"CONSTRUIRE 5I DOTARE DTSPEIISAR UMAIV 

'N 
SATUL TTBUCAI$, CON,'UNA

TIRUCAM, JUDETUL IIEAMT" nu se cunosteau pretur le serviciilor aferente
obiectivului de investitii susmentionat ca reprezentand aportul nostru suportat din
bugetul local si motivat de faptu c:, am antamat demersurile egae privind derutarea
acestui ob ectiv de investitli/ estimend un TOTAL GENEML SERVICII SUPORTATE
DIN BUGETUL LOCAL: 80.000 lei, la care se adaugi suma de 1S.2OO tei,
reprezentand contravaloarea TVA - ului, aga curn a fost defalcat pe servicii conform
proiectului de hotErarei

De asemenea, avand in vedere faptul cd, la data adopt;r1 Hotdrarii Consiliu ui Loca
al Comunei Tibucani, Judetul Nearnt ltr,2ldin 12 apritie 2O2t,,ptiyind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieta at comunei fIBUCANI, judelut NEAMT
pentru anul 2021 9i estimdri pentru anii 2O2Z - 2024", atat'n Anexa Nr, 3,
intitulatd "Planul de investitii pentru anut 2021,. c* si h Anexa 4 intitulatd





.Planul de achizilii publice pentru anul 2021", obiectivul de investitii
"CONSTRUIRE 5I DOTARE DISPENSAR UMATU iTT SATUL fiBUCANI, COMUTTA

uBUANI, JUOETUL NEAMT", nu a fost nominalizat, inclusiv cu partea de costuri,
intrucet nu avea aprobarea dumneavoastrd si nici nu se €unosteau preturile servic ilor
aferente acestui obiectiv ca reprezent6nd aportul nostru suportat din bugetul local [ ];

in vederea obtinerii fondurilor necesare acoperirii valorii executiei lucr;rilor de
investilie, se justificd adoptarea unei astfel de hotirari, atet in ceea ce priveste
modiflcarea alin. (2) al aft. 2 din H,C.L. Nr. 32 din 29.04.2021, cit si completare Anexetor
Nr. 3 9i 4 la HCL Nr. 21 din 12,04.2021, lucrEr ce vor l derulate prin programul

Companiei Nationale de Investitii (CNI), aportu din bugetul local rezumindu-se la:
elaborar studiu geotehnic; elaborare documentatil tehnice in vederea ob|nerii avizelor s
acordurilor, elaborare Studiu de fezabilitate, conform H.G. Nr. 907/2016 si servicii de
consultanG.

Din anallza actelor normative g din toate aceste conslderente, apreciem cb acest
proiect de hotErare este legal, actual si oportun [. ]"-

Analiz6nd temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatdm c;
solicitarea Domnului ptimat loan RUStt, este legal5 si indreptEtitS, actualt si oportun;,
intemeindu-se pe prevederile:

- art. 16 alin, (1) din Legea prtvind proprletatea publtc; s, regimul jurldic ai
acesteia nr.213/1998;

- Legii Nr. ff. 27312006 privind flnantele pubice locale, cu modificErlle si
completErile ulterioare:

- art, 60 din Legea Nr. 22712015/ privind Codul ftscal, asa cum a fost et modlficat
prin OUG Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masun in
domeniul investiliilor publice Si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea gi
completarea unor acte normalive gi prorogarea unor termene;

- art. 129 alin. (2) lit, d), coroborate cu prevederile alin. (7) lit. c) din Ordonanta
de Urgent5 a Guvernului Rom6nier Nr.5712019 privind Codu, Admin strativ, cu
modiflcErile si completirile ulterioare, precum si

Cu aplicarea prevederilorl
- Legii nr. 15/2021 a bugetulut de stat pe anu 2021i
- Legii nr, 16/2021 a bugetului asigurlrilor sociale de stat pe anul 2021;
- Legii nt. 27312006 privind finantele publtce locale - art. 39 a tn. 6j
- PrecizErile 14lnisterului Finantelor publice Nr. 5769 din 19.03.2021 privind

repartizarea pe trintestre a sumelordinTVA pentru bugetele locale peanu 2021 si a
estimArilor pentru anii 2022-2024 aptobate de 14inisterut Finantelor publice;

- Anexele Nr. 1 si 2la Hot5rarea Consiliulul Judetean Neamt Nr. 60 din
31,03.2021 orivind repartizarea sLrmelor defa.cate oin imDozrlul pe ven,t si sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - doar estim;ri lrentru an I 2022-
2024.

- Legii nr. 52 din 2003 privind transparenla decizionalS in administralia publtcl,
cu modiflc;rlle 9i complet5rile ulterioare.
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