ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GĂUJANI
CONSILIUL LOCAL GĂUJANI

HOTARÂRE
privind aprobarea asigurarii cofinantarii pentru obiectivul de investiţii
“Modernizare drumuri de interes local, comuna Gaujani, judetul Giurgiu ”
Consiliul Local al Comunei Găujani, judeţul Giurgiu,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 4446/20.10.2017 întocmită de primarul comunei Găujani;
- raportul de specialitate nr. 4445/20.10.2017 întocmit de viceprimarul comunei Găujani;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile art 44, alin 1 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;
-art. 7, alin 1 lit. a OUG 28/2013 privind aprobarea Programului National de
Dezvoltare Locala ;
-art. 5 lit . e, art. 6 alin 4 si art. 8, alin 3 din Normele metodologice pentru punerea in
aplicare a OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013;
- prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a si d, din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.45, alin.1, alin.2, lit.e, art.115, alin.1, lit.b, din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă asigurarea cofinantarii obiectivului de investiţii “Modernizare
drumuri de interes local in comuna Gaujani si Pietrisu ”, cu suma de 350.000 lei
pentru plata unor cheltuieli care nu se finanteaza prin Programul PNDR cum sunt:
cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarera
terenului, , studiile de
fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile
de specialitate, expertizele tehnice si/ sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta,
taxe pentru obtinereavize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii,
active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe,
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei şi pe siteul www.primariagaujani.ro şi va fi comunicată persoanelor interesate
prin grija secretarului comunei Găujani.
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