
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTA.RARE
Privind aprobarea modificarii creditelor de angajament pentru actiuni multianuale pentru urmatoarele
obiective de investitii "Reabilitare, modernizare, unitate de invatamant pre~colar Gradinita Moroeni, in
comuna Moroeni judetul Dambovita" "Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare ~coala Gimnaziala
Ion Cioranescu, comuna Moroeni" ~i "Construire Sala de sport - 50 locuri, comuna Moroeni, judetul

Dambovita"

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi, 18
februarie 2020,

Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, inregistrat cu nr. 509 din 13.01.2020,

privind aprobarea modificarii creditelor de angajament pentru actiuni multianuale pentru urmatoarele
obiective de investitii "Reabilitare, modemizare, unitate de invatamant pre~colar Gradinita Moroeni, in
comuna Moroeni judetul Dambovita" "Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare ~coala Gimnaziala
Ion Cioranescu, comuna Moroeni" ~i "Construire Sala de sport - 50 locuri, comuna Moroeni, judetul
Dambovita";

-Raportul de specialitate al doamnei Marinoiu Gisle - consilier principal in cadrul
Compartimentului contabilitate din aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni, privind
proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, inregistrat la nr. 510 din 13.01.2020;

-Prevederile art. 4, alin. (4) ~i alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;

-Prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea~ordonantarea ~iplata cheltuielilor institutiilor publice, precum
~i organizarea, evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in
administratia publica;

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Moroeni;

-Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) ~i art.
243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,

HOTARA~TE:

Art. 1
(1) Se revoca H.C.L. Moroeni nr. ~7 din 26.66.2019 pentru aprobarea creditelor de angajament

pentru actiuni multianuale ale bugetului local pe anii 2019 - 2021 pentru obiectivul de investitii
"Reabilitare, modemizare, unitate de invatamant pre~colar Gradinita Moroeni, in comuna Moroeni judetul
Dambovita"·

(2) Pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modemizare, unitate de invatamant pre~colar
Gradinita Moroeni, in comuna Moroeni judetul Dambovita", avand 0 valoare total a de 4.032.398,06 lei
(4.033 mii lei), care este finantat prin Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala



tractul de finantare
Cod indicator Denumire Total contributie buget local 2020 2021 2022

71 Active nefinanciare 1931 37,90 500 1393,10

(FEADR), in suma de 2.101.700,90 lei (2.102 mii lei), cat ~i din fonduri din bugetul local, in suma de
1.930.797.16 lei (1.931 mii lei), se aproba un nou credit de angajament pentru actiuni multianuale, pe 0
perioada de 3 ani, conform tabelului de mai jos, avand in vedere:

-prelungirea termenelorde avizare a lucrarilor;
-neexistenta, pana la acest moment, a unui contract de realizare a lucrarilor pentru acest obiectiv;
-pentru acest obiectiv, la aceasta data avem un avans primit in suma de 1.071 mii lei, care trebuie

utilizat cu prioritate;
-obiectivul fiind finantat pe axa "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente

perioadei 2014 - 2020", urmeaza ca, dupa utilizarea integrala a avansului primit in anul 2018 pentru
lucrarile ce se vor executa, sa se depuna documentele necesare pentru incasarea diferentei de 1.051 mii lei
din con

ale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a situatiilor de lucrari.
Cod Denumire Total contributie Plati Ramas de 2020 2021 2022

indicator buget local efectuate plata

71 Active nefinanciare 4917 137 4780 110 2000 2680

Art. 2
(1) Se revoca H.C.L. Moroeni nr. 10 din 15.02.2019 pentru aprobarea creditelor de angajament

pentru anii 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere ~i dotare
~coala Gimnaziala Ion Cioranescu, comuna Moroeni".

(2) Pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere ~i dotare ~coala
Gimnaziala Ion Cioranescu, comuna Moroeni",avand 0 valoare totala de 10.828.757,71 lei (10.829 mii
lei), care este finantat din fonduri PNDL, in suma de 5.911.712,00 lei (5.912 mii lei), cat ~i din fonduri
din bugetullocal, in suma de 4.917.045,71 lei (4.917 mii lei), se aproba un nou credit de angajament
pentru actiuni multianuale, pe 0 perioada de 3 ani, conform Contractului de finantare nr. 13.504/
9.11.2017, incheiat pentru acest obiectiv de investitii de importanta deosebita pentru comuna Moroeni,
conform tabelului de mai jos, avand in vedere:

-contractu 1 de realizare a lucrarilor la acest obiectiv a fost semnat in luna noiembrie 20 19 ~i
conform Legii constructiilor, incepand cu 15 noiembrie, orice lucrare in domeniul constructiilor este
sistata pana cand vremea permite executatea de lucrari in domeniul contructiilor;

-platile initiale vor fi efectuate din fonduri'PNDL, prin depunerea la Ministerul Dezvoltarii
Region
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Art. 3
(1) Se revoca H.C.L. Moroeni nr. 9 din 15.02.2019 pentru aprobarea creditelor de angajament

pentru anii 2019 - 2022 pentru obiectivul de investitii "Construire Sala de sport - 50 locuri, comuna
Moroeni, judetul Dambovita".

(2) Pentru obiectivul de investitii "Construire Sala de sport - 50 locuri, comuna Moroeni, judetul
Dambovita", avand 0 valoare total a de 4.244.243,27 lei (4.245 mii lei), care este finantat din bugetul
local, se aproba un nou credit de angajament pentru actiuni multianuale, pe 0 perioada de 3 ani, conform
tabelului de mal JOS:

Cod
indicator

Art. 4
Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga primarul comunei ~i Compartimentul Contabilitate

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni



Art. 5
Secretarul comunei transmite prezenta ditre In~itutia Prefectului - Judetul Dambovita, in cel mult

10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i 0 aduce la cuno~tintii publica ~i 0 comunica celor interesati in
term en de 5 zile de la data comunicarii catre prefect.

Nr.10
Moroeni: 18.02.2020

CO~AZA,
Secretar - ~ audiu George


