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HOTĂRÂREA Nr. 12/2019
privind implementarea proiectului ,,Modernizare de Reţele de Drumuri de Interes Local în
Comuna Mihăileni”
Consiliul local MIHAILENI
Văzând expunerea de motive a primarului cu nr.____/2019, referatul compartimentului de
specialitate cu nr. ______/2019, precum şi raportul favorabil cu nr. _____/2019 al comisiei de
specialitate;
Ţinând cont de HCL nr.4/2019 privind aprobarea Proiectului, faza D.A.L.I. şi indicatorilor
tehnico-economici al obiectivului de investiţie ,,Modernizare de Reţele de Drumuri de Interes Local în
Comuna Mihăileni”
Având în vedere:
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1851/2013 ;
- ORDINUL viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. d, art. 45, alin.1, art. 115, alin.1, lit. b din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului ,,Modernizare de Reţele de Drumuri de Interes
Local în Comuna Mihăileni” denumit în continuare Proiectul.
Art. 2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L.,
potrivit legii.
Art. 3 Se aprobă asigurarea cofinanţării Proiectului din bugetul local, în suma de 230 212,13 lei
cu TVA, reprezentând. cheltuielile care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL.
Art. 4 Se împuterniceşte domnul IZSÁK-SZÉKELY LORÁNT, primar al comunei Mihăileni,
cetăţean român, născut la data de 12.02.1975, în municipiul Miercurea Ciuc, domiciliat în comuna
Mihăileni nr.234, judeţul Harghita, posesor al C.I., Seria HR nr. 539987, eliberată de SPCLEP M-Ciuc,
la data de 05.10.2016, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei MIHAILENI,
Contractul de finanțare.
Art. 5 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează contabila respectiv primarul
comunei.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Mihăileni şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.
Mihăileni, la data de 28.02.2019
Preşedintele de şedinţă
Biró Mária

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

