ROMÂNIA

JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
Nr. 21 din 28.02.2017
privind aprobarea asigurării finantării pentru categoriile
de cheltuieli care nu se finantează de la bugetul de stat prin Programul National de
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Drum
comunal DC27” din satul Siminoc, oras Murfatlar, jud. Constanta
Consiliul Local al orasului Murfatlar, intrunit in sedinta ordinara din
data de 28.02.2017 ;
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului orasului Murfatlar,
Valentin Saghiu;
- Raportul tehnic de specialitate intocmit de dna Ciubuc Iuliana ;
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 ;
In temeiul prevederilor HGR nr. 28/2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico –economice aferente investitiilor publice precum si al
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii , Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,
cu modificarile si completarile la zi , art. 36 alin. 2 lit. b alin.4 lit. d , art. 45 si art.115
alin. 1 , lit. b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Murfatlar:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobarea asigurării finantării pentru categoriile de cheltuieli care
nu se finantează de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locală
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Drum comunal DC27” din
satul Siminoc, oras Murfatlar, jud. Constanta, astfel : - cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a
lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele
tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii,
active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe,
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Art. 2 Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta Primarului,
Institutiei Prefectului si tuturor factorilor interesati.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .....17.....
voturi pentru, ..…-... voturi impotriva si ...…-.... abtineri.
PRESEDINTE,
TURICA DESPINA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

