ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARCU$

HorARAnna NR. 1rtzotz
privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanfdrii proiectului Ei
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiliei
,,rModernizare drumuri de interes local tn comuna Arcu;, judelul Covasna"
Consiliul Local al Comunei Arcuq, judelul Covasna,
lntrunit in qedinla sa ordinard din 08.03.2017,
Analizdnd Expunerea de motive a primarului comunei la proiectul de hotdr6re privind
aprobarea devizului general, aprobarea cofinanldrii proiectului qi aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferente investiliei ,,Modernizare drumuri de interes local tn comana Arcu;, iudelul
Covasnt",
Av0nd in vedere:
-Raportul de specialitate al Compartimentului de contabilitate din cadrul Primdriei
com.Arcuq,

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Arcuq,
-art.35 qi 44, alin. (1) din Legea 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare,

-art. 10 alin.(4) lit.a.) din HG 90112016 privind etapele de elaborare qi conlinutuluicadru al documentaliei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate
din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
-prevederile OUG 2812013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locald, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare,
- art.S din Ordinul MDRAP 185112013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen{d a Guvemului nr. 2812013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locald, republicat6, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. "b" coroborat cu alin. (4), lit. "d", alin. (9) , art. 125, art. 45 qi
art.115 alin.(l) lit.b.) din Legea 215/2001 privind administralia publicd locralS, republicat5, cu
modific6rile qi completdrile ulterioare,

HOTAnA$rE:
Art.L. Se aprobd devizul general aferent investiliei ,,Modernizare drumuri de interes local
in comuna Arcug, judeful Covasna'1 conform anexei nr. l, care face parte integranti din prezenta
hotdrAre.

Art. 2. Se aprobd cofinanlarea proiectului ,,Modernizare drumuri rle interes local in
comuna Arcug, judeful Covasna" din bugetul local al Comunei Arcuq cu suma de 518.753 lei,
sumd care nu este e1igibil6 prin programul PNDL, conform tabelului cuprins in anexa nr.2., care face
parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 3. Se aprobd indicatorii tehnico-economici aferente investiliei ,,Modernizare drumuri
de interes local in comuna Arcu;, judeful Covasna", conform anexei nr. 3, care face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.
Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul
Comunei Arcuq.
ArcuE la 08.0i].2017
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