ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORAS POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat,
reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes
local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”
Avizat Secretar,
Jr. Cotruta Valentino Adrian

Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau, intrunit in sedinta de indata ;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele, judetul Buzau, inregistrat la nr.
5035/23.05.2016 ;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Pogoanele, judetul Buzau, inregistrat sub nr. 5036/23.05.2016 ;
- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Pogoanele ;
- Hotararea Consiliului Local Pogoanele nr. 22/12.12.2014 privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici aferente obiectivului de investitie “Modernizare strazi –
drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”
- Devizul general reactualizat ;
- 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 ;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala, cu modificările şi completările 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 realizarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului
”Modernizare străzi - drumuri de interes local în orașul Pogoanele, judeţul Buzău" - obiectiv de
interes local al orașului Pogoanele.
ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico-econimici aferenți obiectivului de investitii Modernizare

străzi - drumuri de interes local în orașul Pogoanele, judeţul Buzău conform anexei - parte
indegranta din prezenta Hotarare.
ART 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe, neeligibile, ce pot apărea pe durata
implementării proiectului ”Modernizare străzi - drumuri de interes local în orașul Pogoanele,
judeţul Buzău”, în cuantum de maxim 145.313 lei, inclusiv TVA, se vor asigura din bugetul propriu al
Orașului Pogoanele.
ART 4. Se aprobă participarea Unităţii Administrativ Teritoriale Orașul Pogoanele, în vederea
cofinanțării obiectivului prevazut la articolul 1, pe anul 2016, cu o suma de 145.313 lei.
ART 5. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesate.
Primar,
Ing. Dumitrascu Florin

