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HOGRAREA
Nr. 10 din27 ianuarie 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiz{i pentru investfaoModernizare drumuri
comunale$i vicinale in comuna Dotjqti, jud$rl Nea-nf, reprezentind noua valoare a investliei,
compuddin valoarea lucdrilor executate decontate pirila 30.12.2015
$valoarea rest de executat
Consiliul Local al comunei Doljeqti, judelul Neam! ;
AvAnd in vedere :
- raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljeqti;
- expunerea de motive a Primarului comunei Doljeqti nr.531/19.01.2016 prin care se propune
aprobarea documentaliei tehnico * economice pentru investilia'Modernizare drumuri comunale qi
vicinale in comuna Doljgti, jud(ul Neanf
- prevederile Ordinului nr. 1851/09.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonan{ei de urgenld a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea
Programului na(ional de dezvoltare locald;
- prevederile OUG 2812013 pentru aprobarea programului nalional de dezvoltare locald;
- adresa nr. 1584/11.01.2016 a Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice
- prevederile Legii nr.Zi3|ZOO6 privind finanlele publice locale;
- prevederile Hotdrdrii de Guvem nr.28109.01.2008 privind aprobarea conlinutului cadru al
documentaliei tehnico-economic aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii qi lucrdri de intervenlii;
- prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea " Instruc{iunilor de aplicare a unor
prevederi din HG 2812008 privind aprobarea conlinutului cadru al documentaliei tehnico-economice
aferente investiliilor publice, precum qi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investilii qi lucrdri de intervenlii";
- prevederile Ordinului 597101.09.2008 privind stabilirea conlinutului cadru, intocmirea SI
avizarea documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investilii noi qi/sau lucrdrilor de
interventii la construclii existente;
- prevederile art.36, alin. 4, lit.,,d" din Legea administraliei publice locale nr. 21512001,
republicat6;
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizionald in administralia publica;
in temeiul art.45 din Legea 215l2OOl privind Administralia Publicd Locald,republicatd;

HoGRSE:

Art.l. Se aprobd indicatorii

tehnico-economici actualizali pentru investilia 'Modernizare
drumuri comunaleqi vicinale in comuna Doljqti, jud(ul Nea-nf.
Valoarea totald a investiliei oModernizare Crumuri comunale qi vicinale in comuna Doljqti,
jud{ul Neanf, actuahzatd prin recalcularea noului TVA de 20o/o" este de 4.668.676,14 lei din care
4.436.519,79 lei de la bugetul de stat qi232.156,35 lei de la bugetul local.

Art. 2. Cu ducerea
compartimentul contabilitate.

la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd Prrmarul comunei
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din totalul de 15 consilieri ce formeazf, c

a fost aprobatd cu

l5 voturi pentru.
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