ROMANIA
JUDETUL PRAIIOVA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNBI SO

HOTARAREA
Privind cofinantarea obiectivului de investitii"Reabilitare DC 47, clasificat si drum
local in
comuna Soimari, judetut prahova"
Yazand Expunereade motive aprimarului inregistratasubnr.232l
din 13.03.2017;
Yazand referatul compartimentului ach,izitripublice inregistrat
srib nr. 2319 din 13.03.20J7;

Analizand devizul general si indicatorii tehnico-economici ai proiectului,,
Reabilitare
DC 47, clasificat si drum locar in comun soimari, judetur prahova,,
Analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013
pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala.
Luand act de ordinul nr.l85r12013 privind aprobarea Normelor
metodologice penfiu punerea
nr,2812013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala.

in aplicare a prevederilor ordonantei de Urgenta a Guvernului

Luand act de Ordinul nr.19912014 privind modificarea si completarea
Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor ordonantei
de rJrgenta a Guvernului

nr'28/2013 pentru aptobarca Programului National
de Dezvoltare Locala,aprobate prin ordinul
vice-prim ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale
si Administratiei publice nr.lg5l2013,

in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.2Bl200B privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehrico-economice aferente
investitiilor publice,precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si Iucrari
de interventii,
I-uand

Tinand seama de prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice

modificarile si completarile ulterioare,

locale,cu

,

In temeiul att.36 alin.(2) lit.c),alin (4), lit.d, f art. 45 alin 3 si art.l26
din Legea administratiei
1 5 I 2}},republ i cata cu mod i fi
cari le si comp letari I e,ulterioare.

pub I ice local e nr.2

CONSILruL LOCAL AL COMLTNEI SOIMARI adopta prezentahotarare

Art.l- Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitare DC
47, clasificat si drum local in comuna Soimari, judetul Prahova' cu valoarea
totala de
15'084'654,45 lei , in bazaProgramului National de DezvoltareLocalainstituitprin
ordonanta
de Urgenta a Guvernuluj nr.2Ll20l3.
Art.2

-

A1t'3

-

Se aproba coftnantarea proiectului cu valoarea
valoarea totala a proiectului.

de 1.508.465.4451ei,din

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcine azapfimarul

COMUNEI SOIMARI.

PRESEPINTE PE SEDINTA
.
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SECR ETARULCOMUNEI SOIMARI
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