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HOTARÂREA Nr. 39/2012
Pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii” Ocrotirea si ameliorarea imaginii satelor în
microregiunea Bogat”
Consiliul Local al comunei Mihaileni,
Având în vedere:
- expunerea de motive si proiectul de hotarâre privind aprobarea studiului
de fezabilitate pentru investitia propusa;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu al primarului;
- Hotarârea Consiliului Local Mihaileni nr. 32/2008 pentru înfiintarea
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bogat;
- Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Bogat- Onkormanyzati Fejlesztesi Tarsulas;
Luând în considerare prevederile Hotarârii Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
Analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului
Ocrotirea si ameliorarea imaginii satelor în microregiunea Bogat;
Luând în considerare prevederile reglementarii 1698 din 2005 al C.E. privind
sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala (FEADR);
Cu respectarea prevederilor Programului National pentru Dezvoltare Rurala
– Axa 4 Leader având ca obiect implementarea unor strategii locale de dezvoltare
pentru îmbunatatirea guvernarii administrative la nivel rural;
Având în vedere Strategia de Dezvoltare a judetului Harghita, aprobat prin
Hotarârea Consiliului Judetean Harghita nr.69/2003;
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale;
În baza avizului eliberat de comisia buget finante, contabilitate si
gospodarire comunala.
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) si tinând cont de dispozitiile alin.(1) si
alin.(2) lit.a din art.45 din Legea 215/2001 administratiei publice locale
actualizata, cu modificarile si completarile aduse prin Legea 286/2006, pentru
modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenta
decizionala în administratia publica.

HOTARASTE
ART.1 . Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici al
obiectivului de investitii ” Ocrotirea si ameliorarea imaginii satelor în
microregiunea Bogat”, cu urmatoarele indicatori:
- valoarea totala a investitiei 166.574 RON cu TVA
- valoarea C+M ( constructii si montaj) 145.134 RON cu TVA
- durata de realizare 6 luni
ART.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul
comunei Mihaileni.
ART.3. Prezenta hotarâre se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
Primariei Mihaileni si se comunica cu:
• Institutia Prefectului-Judetul Harghita;
• Primarul comunei Mihaileni, d-l Kosa Petru;
• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bogat – Bogat Onkormanyzati
Fejlesztesi Tarsulas;
Mihaileni, la data de 13.09.2012
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