ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFINTU GHEORGHE

HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru investitia „
Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Sfintu Gheorghe „
CONSILIUL LOCAL SFINTU GHEORGHE intrunit in sedinta de indata in data de 14.04.2011,
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 1312 / 14.04.2011 intocmita de doamna Gomes Iuliana Livia Primarul comunei SFINTU
GHEORGHE prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1313/
14.04.2011 ;
- avizul secretarului comunei nr. 1314/14.04.2011
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei SFINTU GHEORGHE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
localitatii SFINTU GHEORGHE 2008 – 2018;
- luand in considerare prevederile art.4 din Hotararea 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;
- luand in considerare prevederile art.4 alin.(1) din Normele metodologice la HG. Nr.251/2011pemtru aprbarea Normelor
metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii ,
aprobat prin OUG.105/2010 ;
- tinand seama de prevederile art.8 lit.g) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale, modificata si completata ulterior , aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002;
- analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului precum si pe cele ale art. 36 alin.(2)
lit.b) si alin.(4) lit.d) coroborate cu cele ale 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii „
Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Sfintu Gheorghe „ pentru care se solicita
finantarea nerambursabila in cadrul Programului National de Dezvolatare a Infrastructurii , conform anexei la prezenta
hotarare .
Art.2 – Se aproba indicatorii tehnico –economici ai investitiei dupa cum urmeaza: valoarea totala 6407,492 mii lei

reprezentand 1530,515 mii euro inclusiv TVA , din care C+M – 4306,308 mii lei reprezentand 1028,619 mii euro .
Art .3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei SFINTU GHEORGHE .
Art.4 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la avizierul Primariei comunei SFINTU
GHEORGHE .

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA ,
Aldea Corneliu

Secretar al comunei

Nita Tamara Ionela
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PRIMAR-

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnata Gomes Iuliana Livia primar al comunei Sfintu Gheorghe , judet Ialomita avand in vedere prevederile
Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului National de Dezvoltare a
Infrastructurii , aprobat prin OUG.105/2010 , analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici ai
investitiei , propun aprobarea proiectului de hotarare initiat din urmatoarele motive :
asigurarea accesului la drumurile comunale a locuitorilor comunei ;
asigurarea unui mediu de viata curat si sanatos locuitorilor pe de o parte , si de dezvoltare a potentialului turistic
al zonei pe de alta parte ;
economisirea timpului si a carburantilor ;
reducerea costurilor de operare a autovehiculelor ;
Fata de cele relatate mai sus consider ca dezvoltarea si imbunatatireainfrastructurii rurale este o premisa importanta a
cresterii dinamicii de dezvoltare umana in mediul rural romanesc .

PRIMAR,
Gomes Iuliana Livia

