ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCUJIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat privind realizarea
investiţiei pentru proiectul „ ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATUL IANCU JIANU ,
Comuna Iancu Jianu , Judeţul Olt „
Consiliul Local al Comunei lancu Jianu , întrunit in şedinţa ordinara la data de 16.04.2019
Având in vedere propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat
pentru proiectul „ ÎNFIINŢARE SISTEM DE C A N A L I Z A R E IN S A T U L IANCU JIANU , Comuna Iancu
Jianu , Judeţul O l t , . finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala
-expunerea de motive nr.1733/11.04.2019 a Primarului comunei Iancu Jianu
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Primăriei Iancu Jianu
nr. 1734/11.04.2019;
Avizele comisiilor de specialitate nr. 1778,1792,1801/16.04.2019

;

-art 7 alin (1) lit.e) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locala, cu modificările si completările ulterioare
-Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala , aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării si
administraţiei publice nr 1851/2013 cu modificările si completările ulterioare ;
-HG 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , cu modificările si
completarie si completările ulterioare
-prevederile OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investiţiilor publice si a unor
masuri fiscal-bugetare,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
In temeiul art 36 alin 2 lit b alin 4 lit d , art 45 alin 1 si art 115 alin 1 lit b din Legea nr 215 /2001 a
administraţiei publice locale, republicata , cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art 1. Se aproba indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţie ÎNFIINŢARE SISTEM
DE CANALIZARE IN SATUL IANCU JIANU , Comuna Iancu Jianu , Judeţul Olt prevăzuţi in
Anexa nr 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art 2. Se aproba devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiţiei pentru
proiectul ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATUL IANCU JIANU,, Comuna Iancu
Jianu , Judeţul Olt conform Anexei nr 2 , parte integranta la prezenta hotărâre.
Art 3 . Se aproba susţinerea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului in valoare totala de
737582.324 lei inclusiv TVA ; conform devizului general actualizat
Art.4. Hotărârea Consiliului Local nr.6/25.02.2019 isi inceteaza aplicabilitatea
Art. 5 Prezenta hotărâre , se comunica primarului Comunei Iancu Jianu , Instituţiei Prefectului
Judeţului Olt. M.D.L.P si se aduce la cunoştinţa publica prin afişare .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
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