
HOTĂRÂRE
privind cofinantarea  obiectivului  de investitii  

MODERNIZARE STRADA AUREL PANĂ ETAPA II, COMUNA SUDITII, JUD.
IALOMITA”,

Consiliul local al comunei Sudiți județul Ialomița,

analizând prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013  pentru
aprobarea Progamului National de Dezvoltare locala ,

luând act de Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului National De Dezvoltare Locala 

luand act de Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor
metodologice  pentru  punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Ordonantei  de  urgenta  a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National De Dezvoltare Locala ,
aprobate  prin  Ordinul  vice-prim-ministrului  ,  ministerul  dezvoltarii  regionale  si
administratiei publice , nr.1851/2013

luând  în  considerare  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.28/2008   privind
aprobarea   aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  economice  aferente
investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului  general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

ţinând seama de prevederile Legii nr. 273 /2006  privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,

analizând  studiul  de  fezabilitate  şi  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului
„MODERNIZARE STRADA AUREL PANĂ ETAPA II, COMUNA SUDITII, JUD. IALOMITA
”,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(4) lit.f,art.45 alin.(1) și 115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

adoptă prezenta 
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HOTĂRÂRE

Art.1.-  Se aprobă finantarea  proiectului  „MODERNIZARE STRADA AUREL
PANA ETAPA II, COMUNA SUDITII, JUD. IALOMITA”,,  c u  v a l o a r e a  t o t a l a  d e
5 6 9 . 5 2 9  l e i ,   în baza Programului National de Dezvoltare Locala  , instituit prin
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.28/2013.

Art.2.-  Se aprobă cofinanțarea proiectului cu valoarea de 29.887 lei (din care
TVA 4.502 lei) , din valoarea totală a proiectului. 

Art.3.-Prezenta  hotărîre  se  comunică  Instituției  Prefectului  pentru  controlul
legalității  și  primarului  comunei,pentru aducerea la îndeplinire prin compartimentele de
specialitate.

Adoptată la Sudiți,
Astăzi, 10.06.2014
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PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

  
Consilier

DOBRIU DUMITRU

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I

V A S I L E  I O A N A         


