JUDETUL PRAHOVA

COMUNAPACURETI CONSILIUL LOCAL PACURETI

HOTARARE
privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru investilia "Modernizare drumuri
de interes local, L: 5,67 km tn comuna Pdcureli, Judelul Prahova"

-

Avdnd in vedere:
Expunerea de motiv e nr. 496130.01 .201 5 a primarului comunei P[cure]i;
Raportul de specialitate nr. 51212.02.2015 intocmit de compaftimentul de

specialitate;-

v

Nota de fundamentare nr. 6l ll6.o2.2ol5a dlui. consilier Dr[ghici Adrian Ionel;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local gi al
secretarului comunei Pdcure{i;
- Hotararea de Guvern nr. 2812008 privind aprobarea confinutului-cadru al
documentafiei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii 9i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de intervenfii,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "InstrucJiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotdrdrea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentaliei tehnicoeconomice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investilii gi lucrari de intervenfii", cu modific[rile si
completdrile ulterioare;
- Ordinul l85Il2O13 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea
Programului nalional de dezvoltare local[, cu modificlrile si completdrile ulterioare;
- Legea 5OO|2OO2 privind finantele publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
Legea27312006 privind finantele publice local, cu modificdrile si
ulterioare;
completarile
- Legea 18612014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
In temeiul prevederilo r art. 36 alin.(2) lit. b, alin. (4) lit. d , art. 45, art. 1 I 5 alin.( I ) lit' b
din Legea nr.215l20Ol - Legea administraJiei publice locale, republicata cu modificdrile si
complet[rile ulterioare :

Consiliul local al comunei Plcurefi adopt[ prezenta hotirire:

Art.l. Se aprobd intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul

"Modernizare
anexei
conform
Prahova",
drumuri de interes local, L= 5,67 km in comuna Pdcure(i, Judetul
care face parte integrantd din ptezenta hot[r6re'

1.

Art.2. Secretarul comunei Plcurefi va comunica prezenta hotdrdre Primarului comunei
P[cureli, Institutriei Prefectului
va aduce la cunogtinfI public[.

-

Judeful PrahovaLin vederea exercitdrii controlului de legalitate gi o

PRESEDINTE DE
STANESCU GH

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR,

K
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