ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORAS POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

HOTARARE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al
investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ sat Caldarasti, oras Pogoanele,
judetul Buzau”
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere :
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Pogoanele, judetul Buzau, inregistrat sub nr. 7728/24.07.2018;
- Expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele, judetul Buzau, inregistrat la
nr.7729/24.07.2018;
- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Pogoanele ;
- Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii si
indicatorii tehnico economici, intocmit de proiectant;
- Prevederile Ghidului solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor in
cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI,
POR/2018/13/13.1/1/ITI si POR/2018/13/13.1/1/SUERD – Axa prioritara 13, prioritate de
investitii 9B, Obiectivul specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si
mijlocii din Romania – Programul Operational Regional 2014 – 2020, aprobat prin Ordinul nr.
3376/28.03.2018;
- Prevederile art. 36 alin. 4 lit. “d” si ale art. 126 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Construire si
dotare Centru Recreativ sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau” în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv
specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 regiuni.
Art. 2. Indicatorii tehnico-economici (care contine de devizul general) constituie anexa
la prezenta hotarare.
Art. 3. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. Se împuternicește d.l Dumitrascu Florin, Primarul orasului Pogoanele să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele si pentru orasul
Pogoanele.
Art. 5. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesate.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Dan Stefan

Avizat Secretar,
Jr. Cotruta Valentino Adrian

Nr. 33 / 30.07.2018
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
30 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0
voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 15 consilieri prezenţi la
şedinţă.

