ROMANIA
JUD. VALCEA
CONSILIUL LOCAL
COM. BOISOARA

HOTARAREA NR. 16

Privind cofinantarea proiectului de investitii ASFALTARE 4,3
KM DRUMURI COMUNALE SI SATESTI, COMUNA BOISOARA,
JUDET VALCEA”;
Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara pe luna martie 2017,
la data de 17.03.2017, la care participa un nr. de 8 consilieri din totalul de 9
in functie;

Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din
17.03.2017 dl. Giurescu Paul, a fost ales presedint de sedinta;
Luand in dezbatere expunerea de motive nr. 741 din 13.03.2017, a
primarului Comunei Boisoara si raportul inregistrat sub nr. 742 din data de
13.03.2017 ;

Vazand raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare
intocmit de secretarul unitatii administrative-teritoriale Boisoara;
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Boisoara, pentru dezvoltare economico- sociala,
buget finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, protectia mediului, servici si comert, pentru invatamant,
sanatate, cultura, protectie sociala, activitatii sportive si de
agrement, pentru administratia publica locala, juridica, apararea
ordini si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, prin care se
propune admiterea proiectului de hotarare ;
In conformitate cu:
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 28/2013 privind aprobarea
programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in temeiul articolului 45. Alin (1) din LEGEA 215/2001, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile HG 28/2008 privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
Tinand seama de prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnicoeconomici ai investitiei: ASFALTARE 4,3 KM DRUMURI

COMUNALE SI SATESTI, COMUNA BOISOARA, JUDET
VALCEA”;modificati conform devizului general actualizat;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin (2) lit b), alin (4) lit d), art
63 alin(1) lit c), precum si cele ale art 126 din Legea 215/2001,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi a art.115 alin.(1) lit.b din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare cu un număr de 8 voturi
„pentru”, - voturi „împotrivă” şi - „abţineri”, adoptă următoarea:
HOTARARE

Art. 1 Se aproba valoarea totala a investitiei 4.788,87 mii lei,

conform anexei 1 – deviz general.
Art. 2 Se aproba cofinantarea, din veniturile proprii ale bugetului
local, a cheltuielilor neeligibile prin PNDL pentru investitia
« ASFALTARE 4,3 KM DRUMURI COMUNALE SI SATESTI, COMUNA
BOISOARA, JUDET VALCEA”;
Art. 3 Primarul comunei si compartimentul contabilitate vor duce
la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, iar prin grija
secretarului va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si
comunicata in copie Institutiei Prefectului – judetul Valcea,
compartimentului contabilitate din cadrul primariei Boisoara,
judetul Valcea
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GIURESCU PAUL

Boisoara 17.03.2017

CONTRASEMNEAZA
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

