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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BALTESTI

HOTARAREA
privind cofinantarea obiectivului de investitii
"LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA - CONTINUARE DE LUCRARI"
' !

In temeiul art.46 alin .(1 )din Legea administratiei pub lice locale nr.215/2001,cu
modificarile si completarile,
analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,
luand act de Ordinul nr.1851 /2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala ,
luand act de Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala,aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr.1 85/2013 ,
luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-econom ice aferente investitiilor
publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii,
tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
analizand indicatorii tehnico-economici ai proiectului "LUCRARI DE
REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BAL TESTI, JUDETUL
PRAHOVA - CONTINUARE DE LUCRARI"

'!

.avand in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c),f),1) si m) ,art.68 alin .(1)
lit.b) , prec~m si pe cele ale art.128 din Legea administratiei pu blice locale
nr.215/2001 ,cu modificarile si completarile ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAL TESTI adopta prezenta hotarare:

Art.1- Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investtiei " LUCRARI DE
REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BAL TESTI, JUDETUL
PRAHOVA - CONTINUARE DE LUCRARI", cu valoarea totala de 561 063 lei , in
baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.28/2013

Art.2 - Se aproba cofinantarea proiectului cu valoarea de 168 713 ,46 lei.din
valoarea totala a proiectu lui

Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul COMUNEI BALTEST!.
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