R O M Â N I A
J U D E Ţ U L VALCEA
C O M U N A BOISOARA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 19
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„MODERNIZARE RETELE HIDROEDILITARE, COMUNA BOISOARA,
JUDETUL VALCEA
Consiliul local al comunei Boișoara întrunit în şedinţă ordinara pe luna martie 2017, la care
participa un numar 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;
Avand in vedere :
- expunerea de motive inregistrata sub nr. 737/13.03.2017, a primarului comunei Boisoara,
domnul Sandulache Mihai;
- Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr. 738 din 13.03.2017;
- 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 ;
- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectuliui de hotarare ;
În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele
publice locale, ale OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,
In temeiul cu prevederile art. 36 alin. 1, 2 lit.b, alin.4 lit.d, ale art.45 alin. 1,2 lit.a,
art.115 alin.1 lit.b, alin.3 lit.b,art.119, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,cu un numar de 8 voturi “pentru”,
adopta urmatoarea :

H O T Ă R Ă RARE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul privind
implementarea proiectului „MODERNIZARE RETELE HIDROEDILITARE, COMUNA BOISOARA,
JUDETUL VALCEA
Art.2. Consiliul local al comunei Boisoara va asigura cofinanțarea din bugetul
local pentru următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea
terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic,
asistența tehnicã, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizaþii,

organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de
șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste
și predare la beneficiar.
Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Boișoara domnul Săndulache Mihai cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GIURESCU PAUL

CONTRASEMNEAZA
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

Boisoara 17.03.2017

