ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR. 79 DIN 28.11.2019
privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli prin
Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și
modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa”
Consiliul Local al orasului Murfatlar, intrunit in sedinta ordinara din data de
28.11.2019 ;
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare a primarului orasului Murfatlar,
Valentin Saghiu;
- Raportul tehnic de specialitate intocmit de dna Ciubuc Iuliana ;
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 si 4 ;
In conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;

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 , in temeiul art. 129 alin2 lit.b,alin 4 lit.a , art. 196
alin.1 lit.a din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local
Murfatlar:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobarea cofinanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli
prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de
investiţie ,,Reabilitare și modernizare Drum comunal DC27 din satul Siminoc, oraş
Murfatlar, jud. Constanţa” astfel: de la bugetul local suma de 889.973,55 lei cu
TVA reprezentand (cap. 3.7. Consultanţă – 11.900 lei; 3.8. Asistenţă tehnică –
110.950,00 lei; 4.1. Sistem rutier – 157.117,71 lei, Trotuare – 157.117,71 lei,
Parcări – 378.474,39 lei; 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului – 74.413,74
lei).
Art. 2
Secretarul general al 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 ,
MARINCEA NICOLAIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
FLORIN VINTILA

