
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂUJANI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind instrumentarea proiectului „Modernizare prin asfaltare a drumurilor 

comunale clasate în comuna Găujani, judeţul Giurgiu” 

 

 Consiliul Local Găujani, 

  Având in vedere: 

 

 expunerea de motive nr.7011/27.07.2012 întocmită de primarul comunei 

Găujani; 

 raportul nr.7012/27.07.2012 întocmit de viceprimarul comunei Găujani; 

 rapoartele comisiilor de specialitate nr.7013 şi nr.7014 din 27.07.2012; 

 prevederile HGR nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a 

satelor, republicata, modificata si completata; 

 prevederile HGR nr.330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 

asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor; 

 prevederile Ordinului nr.1564/2010 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului 

privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 

judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor 

uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice; 

 prevederile OG nr.43/1997privind regimul drumurilor, republicata, modificata 

si completata; 

 prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si 

completata; 

 prevederile art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, art.63, alin.1, lit.c, art.126, din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi 

completată; 

 

  In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.-Se ia act de necesitatea si oportunitatea initierii de catre comuna Gaujani 

a proiectului „Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale clasate în comuna 

Găujani, judeţul Giurgiu”, in vederea depunerii spre finantare prin programul 

prevazut de HGR nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, 

republicata, modificata si completata. 

Art.2.-Finantarea investitiei se va realiza prin programul perevazut de HGR 

nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 

de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicata, modificata si 

completata. 

 Art.3.-Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la 

art.1 din prezenta hotarare, precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparare se 

suporta din veniturile proprii ale bugetului local. 

Art.4.-Se admite achizitia serviciilor de consultanta pentru managementul 

proiectului si depunerea cererii de finantare prin procedura achizitie directa si aceste 

cheltuieli vor fi decontate dupa obtinerea finantarii prin programul perevazut de HGR 

nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 

de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicata, modificata si 

completata. 

 Art.5.-Intrucat la depunerea cererii de finantare la Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Turismului se ataseaza contractul de proiectare si contractul de executie 

de lucrari, se admite demararea procedurii de achizitie pentru proiectare si executie 

lucrari prin procedura cererii de oferte. 

Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul comunei Găujani, domnul Marcu Dumitru. 

Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare la sediul 

primăriei, pe siteul www.primariagaujani.ro şi va fi comunicată persoanelor 

interesate prin grija secretarului comunei Găujani. 

 

 

 

PREŞEDINTE      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE ŞEDINŢĂ         SECRETARUL COMUNEI GĂUJANI 

 

SOARE MARIN       DUNĂRE AURICA 
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http://www.primariagaujani.ro/

