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H O T A R A R E A  NR.12 

Din 27 Februarie  2014 
                                                 
                                                          
              Privind : includerea în Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţii 
“Modernizare drum communal DC 2 Km  9+100 – 14+000 “din cadrul subprogramului”  Moderni- 
zarea  satului romănesc” 
 
  Avănd în vedere informarea d-lui Vasilache Dumitru , primar cu privire la necesitatea 
includerii în Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţii “ Modernizare drum 
communal DC 2 Km 9 + 100 – Km 14+000” din cadrul subprogramului “Modernizarea satului 
romanesc”; 
  Avănd în vedere avizele favorabile ale  Comisiilor pentru programe de dezvoltare economico 
sociale,buget-finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei,administratie pulica locala 
şi învăţămănt,protectie sociala  …. ; 
  Avănd în vedere HCL nr.2 din 31.01.2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014; 
  In conformitate cu OUG nr.28/22.04.2013 privind aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală 
             In conformitate cu Ordinul Administraţiei Publice nr.1851 din 20.05.2013,modificată,privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013; 
  In conformitate cu HGR nr.925 din 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
contractelor de achiziţie publică.; 
  In baza  art.36 alin.1 lit. b,c,alin. 4 lit.d,e şi art.119 din Legea nr.215/2001 republicata in 
2007; 
  In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administraţia 
publică locală; 
 
                                                                  H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 
 
  Art.1. Se aprobă  includerea în Programul  naţional de dezvoltare locală a obiectivului de 
investiţii “Modernizare drum communal DC 2 Km  9+100 – 14+000 “din cadrul subprogramului”  
Modernizarea  satului romănesc”  în lungime totală de  4,9 km. şi o valoare totală a investiţiei 
(inclusiv TVA) de 2.704.340,00 lei conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
  Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru va răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotarări. 
  Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
                         Preşedinte de şedinţă,     
                                                                                                                      CONTRASEMNEAZA, 
                              Surdu Teodor                                                                        Secretar comună 
                                                                                                                       Zainea Cristian George 
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   PROIECT  DE  HOTARARE 
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