ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
r

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI AMĂRĂŞTI

HOTĂRÂREA Nr.6
Privind: Aprobarea accesării Programului National de Dezvoltare Locala si
întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „ EXTINDERE REŢEA DE
CANALIZARE ÎN COMUNA AMĂRĂŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA”

Consiliul Local al Comunei Amărăşti, jud. Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 03.03.2017, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 în
funcţie, lipsind consilierul Niculăescu Ion;
Văzând că prin votul majorităţii dl. Consilier Lolea Ion a fost ales preşedinte de şedinţă pe
o perioadă de trei luni;
Luând în dezbatere :
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei, înregistrata cu nr. 347/27.02.2017,cu
privire la necesitatea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru asfaltare drumuri locale
pentru accesarea PNDL;
-Raportul compartimentului achiziţii publice nr.328/27.02.2017;
-Având în vedere raportul de avizare nr.348/2017 al comisiei de specialitate a consiliului
local şi avizul de legalitate favorabil, nr.349/2017 dat de secretarul comunei proiectului de
hotărâre;
Analizând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificări şi completări aduse
prin Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare ,
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de
elaborare ale conţinutului -cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de imvestitii finanţate din fonduri publice precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.d si e, art.45 alin. 1 si art.l 15 alin.l lit.b din
legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare , cu un număr de 10 voturi ’’pentru” adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E

ART.l -(1) Se aprobă accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia
„ EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA AMĂRĂŞTI, JUDEŢUL
VÂLCEA”si întocmirea studiului de fezabilitate.
-(2) Cheltuielile necesare întocmirii documentaţiei in conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.907/2016 se vor suporta din excedentul bugetar la data de
31.12.2016 justificat prin contul de execuţie , anexa la prezenta hotarare.
ART.2 - Potrivit O.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificări şi completări aduse prin Ordinul nr. 1851/2013 , cheltuielile
neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.l, precum şi cheltuielile de
întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.
ART.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Amărăşti, iar secretarul o va comunica la : Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea-Serviciului
Juridic şi Contencios şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare, în locurile special
amenajate.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Lieu Daniela
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LOLEA ION

Amărăşti: 03.03.2017

