ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati ( TVA 19%)si a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de
investitii :STATIE DE EPURARE IN COMUNA SFANTU GHEORGHE , JUD. IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SF. GHEORGHE intrunit in sedinta ordinara in data de
---------------- :
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. ------------------- intocmita de 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. -----------------------------;
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a localitatii ------------------ 20;
- prevederile Ordonantei de urgenta nr.28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare locala , modificata si completata,
- prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punere in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.28/10.04.2016 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locala,republicat,modificat si completat
ulterior,
- luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 etapele de elaborare
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;
- tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si
prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
- tinand seama de prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor;
- tinand seama de 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 indicatorii tehnico-economici ai proiectului precum 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 principalii indicatori tehnico-economici actualizati ( TVA19%) ai
investitiei “ :STATIE DE EPURARE IN COMUNA SF. GHEORGHE , JUD. IALOMITA
pentru care se solicita finantarea prin Programul national de dezvoltare locala - conform
ANEXEI I la prezenta hotarare ;
Art.2 - Se aproba finantarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la
bugetul de stat prin PNDL , V = 152.887 lei , din bugetul local al comunei si din alte surse
legal constituite.

Art.3. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
comunei Sfantu Gheorghe domnul Teculescu Petru Madalin .
Art.4. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica conform prevederilor
legale .

INITIATOR – PRIMAR,
Teculescu Petru - Madalin

