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HOTANANT

privind cofinantarea obiectivului de investitii,,ASFALTARE STRAZI $I DRUMURI
LOCALE IN COMUNA CASCIOARELE, JUDETUL CALARASI'
Consiliul local al comunei Cascioarele, judeful CIl5raqi, intrunit in sedinta ordinarl
din data de21.01.20\6,

-

Av6nd

?n vedere:

expunerea de motive a primarului comunei Cdscioarele inregistratd, a,t.nr.l38l2/20"01.2016;
raportul de speeialitate inregistrat cu tw.l3912/20.01.2016
raportul de avizare al comisiilor de specialitate din carul C.L" Cdscioarele nr.156121.A1"2016;
prevederile O.U.G nr.2812013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
- prevederile Ordinului nr.I85ll20l3 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aphcate a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Na{ional de Dezvoltare Locald;
- prevederile-,Ordinuluinr.l9912014 privind modificarea gi completarea Normelor metodologice pentru
punerea in 6plicare a prevederilor O.U.G. nr.28/20l3 pentru aprobarea Programulul Nalionat
ae
Dezvoltare Locald, aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului M.D.R.A .y. nr.tgSlZOtl;
- prevederile H'G. nt.28/2008 privind aprotrarea conlinutului cadru al documentaliei tehnicoeconornice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare
a devizului
general pentru obiective de investi{ii qi lucrdri de interven{ii;
- prevederile Legii nt.27112006 privind finanlele publice locale, cu modific[rile qi completdrile
ulterioare;
- analizdnd studi rl de fezabilitate qi indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,ASFALTARE
STRAZI $I DRUMURI LOCALE TN-conaLNA CASCIOARELE, JUDETUL CALARASI,,
prevederile Legii nt.5212003 privind transparen! a decizionala in adminiroutiu
pubiic[;
-In baza prevederilot,art.36 alin.(2), lit.b) ale art.t26 9i in temeiul art.4l, aiin.(l) din Legea
administrafiei publice locale nr.2l5l20A1, republicata, cu modifi earlle si
cornpietarile,
_

HorAnA$rE:
_Art.l - Se aprgbd finanJarea proiectului ,,ASFALTARE STRAZT $ DRUMURI LOCALE IN
COMI-INA CASCIOARELE, JUDETUL CALARASI" cu valoare totala cu
TVA de 7,g00.70g lei in
bazaProgramului Na{ional de Dezvoltare Locald instituit prin O.U.G . nr.2gl20l3.
Art'2 Se aprobi cofinan{area proiectului cu suma de 329.8741ei din valoarea totald a proiectului.

Art'3 Art'4

-

lnteresate.

Cu aducet-eala indeplinire aprezenteihotarari se insarcine azaprimarul
comunei Cdscioarele.
Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre autoritaflor, institutiilor
qi persoanelor

Contrasernneazd.

,

Secretarul comunei",

Nr.6
Adoptatl la comuna Cdscioarele
Astdzi 2L01.20t6
Consilieri in funclie 11
Consilieri prezenfi 11
Au votat o'pentru": 11
Au votat "impotriv6": 0
S-au ab{inut de la vot: 0
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