ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind aprobarea cofinantarii si realizarii proiectului pentru obiectivul de investitii :
” IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SFANTU
GHEORGHE”
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE intrunit in sedinta ordinara in data de 21,09,2016
In temeiul art.45 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 3785 din 21,09,2016 intocmita de domnul Teculescu Madalin – Primarul
comunei SFANTU GHEORGHE prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari;

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr. 3786 din 21,09,2016;

avizul de legalitate al secretarului inregistrat la nr.3787 din 21,09,2016

raportul de avizare al comisiei pentru agricultura ,activitati economice- financiare ,juridica si
de disciplina ,validare nr.22 din 21,09,2016

raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,protectie mediu si
turism nr.8 din 21,09,2016
- Hotararea Consiliului local SFANTU GHEORGHE nr.9 din 18,02,2016 privind aprobarea bugetului
local al comunei Sfantu-Gheorghe pe anul 2016;
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei SFANTU GHEORGHE privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a localitatii ;
Analizand :
- prevederile O.U.G. nr. 49/2015 privind privind gestionarea financiară a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate
la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- prevederile Ordonantei de urgenta nr.28/2013 ( actualizata)pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala
- prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punere in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.28/10.04.2016, republicat si actualizatapentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala
Luand in considerare:
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,modificata si completata ulterior;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si prevederile Legii nr. 500/2002 privind
finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002;
- analizand documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si indicatorii tehnico-economici ai
proiectului si pe cele ale art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba participarea la cofinantarea proiectului cu sumele ce depasesc ajutorul public
nerambursabil , in suma de 213 881,00 lei din bugetul local al comunei si din alte surse legal constituite.

Art.2. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei SFANTU
GHEORGHE domnul TECULESCU PETRU -MADALIN
Art.3. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale .
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