ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHI TA
CO MUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA 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”
Consiliul local MIHAILENI
Văzând expunerea de motive a primarului cu nr._____/2019, referatul compartimentului de
specialitate cu nr. _____/2019;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I din Ordonanţa
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.
În baza avizului eliberat de comisia buget finanțe, contabilitate şi gospodărire comunală.
Cu respectarea prevederilor art. 7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică.
Tinând cont şi de prevederile:
-

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 viceprimministrului, 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;

-

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 Proiectul ,,Modernizare de Reţele de Drumuri de Interes Local în Comuna
Mihăileni” ,faza D.A.L.I.
Art. 2 Se aprobă indicatorile tehnico-economici al obiectivului de investiţie ,,Modernizare de
Reţele de Drumuri de Interes Local în Comuna Mihăileni”, cu următoarele indicatori:
- valoarea totală a investiției 1 238 365 RON fără TVA
- durata de realizare (luni): 6 luni efectiv lucrate
- lungime stradă 259,00 + 584,00 = 843,00 m.
Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează contabila respectiv
primarul comunei.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Mihăileni şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Harghita în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.
Mihăileni, la data de 28.01.2019
Preşedintele de şedinţă,
Biró Mária

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

