ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 10 din 25.01.2021
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează
de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de
investiţie ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa”
Consiliul Local al orașului Murfatlar, întrunit în ședința ordinară din data de 25.01.2021;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare inițiate de Primarul orașului Murfatlar, Cojocaru
Gheorghe;
- Raportul tehnic de specialitate al Biroului Urbanism;
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 si 4;
În conformitate cu prevederile art. II și III din OUG nr. 214/2020 privind modificarea și
completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea
Programului național de dezvoltare locală etapa I;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit.d, art. 196 alin. 1 lit. A din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de
investiţie ,,Reabilitare și modernizare 26 de străzi în oraşul Murfatlar, jud. Constanţa”, astfel:
de la bugetul local suma de 797.426,13 lei cu TVA (1.2. Amenajarea terenului – 128.631,73 lei;
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – 302.338,52 lei; 3.8.1
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor – 35.700 lei; 3.8.2.
Dirigenție de șantier - 55.985,26 lei; 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier – 34.150,62 lei;
5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului – 155.100,00 lei; 6.2. Probe tehnologice şi teste –
85.520,00 lei).
Art. 2 Secretarul general al orașului Murfatlar va comunica prezenta Primarului, Instituției
Prefectului și tuturor factorilor interesați.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ...17....... voturi pentru, .....-... voturi
împotrivă și .....-..... abțineri.
PREȘEDINTE ,
ANTON ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VINTILĂ FLORIN

