ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA PLOPANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea
“REFACERE POD PESTE PARAUL BUDESTI din satul BUDESTI, comuna
PLOPANA, judeţul BACĂU”
Consiliul Local Plopana, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16-01-2011;
Luând act de Hotărârea Guvernului României nr. 530 din 02-06-2010 privind aprobarea
programului ”Reabilitare si modernizare – 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes
local”, implementat de către ministerul Dezvoltării Regionale si turismului, în perioada 2010 – 2013 si
Ordinul nr. 1564 din 27-05-2010 a Ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577 / 1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice şi a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Adresa Consiliului Judetean Bacau nr. 4439/28.12.2010 prin care ni se solicita urgentarea trimiterii
documentatiilor tehnice necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de proiectare si executie din
cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii;
Expunerea de motive a primarului comunei Plopana, înregistrată la nr. 164 din 14.-01-2011;
În temeiul art. 36 alin. (4), lit. „d”, şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215 / 23-04-2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă indicatorii tehnico economici ai proiectului REFACERE POD PESTE
a) PARAUL BUDESTI din satul BUDESTI, comuna PLOPANA, judeţul BACĂU ” cu o valoare
totală a investiţiei de 464,21 mii lei, fără T.V.A., din care C+M 322,24 mii lei fără T.V.A.;
Art. 2 – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1, precum
şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului
local şi/sau împrumuturi.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Plopana,
judeţul Bacău.
Art. 4 – Secretarul comunei Plopana va respecta prevederile art. 117, lit. „e”, din Legea nr. 215 /
2001 privind administraţia publică locală, republicată.
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