ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
“Modernizare drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
Avand in vedere:


oportunitatea accesării fondurilor guvernamentale prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locala, program finanţat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene,



prevederile art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;



prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;



prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;



prevederile art. 21 lit. b) şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;



prevederile art. 1 alin. (2) lit. a şi lit. e), art. 35 alin. (1), alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) şi
art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;



prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) - d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. e),
alin. (6) lit. a) pct. 2 şi pct. 13, art. 119 - 120 şi art. 123 -124 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



prevederile art. 5 lit. c) şi art. 8, art. 22, art. 24 şi art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr.
47/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,



prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;



raportul de specialitate întocmit de compartimentul fonduri europeneriului din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;



raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;



prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata;

In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat în titlu, astfel:

Art.1. Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Modernizare
drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi”, cu suma de 494.494
lei (TVA inclus), pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum
sunt:

cheltuieli

pentru

obţinerea

şi

amenajarea

terenului,

studiile

de

fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe
pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Art.2. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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