JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PACURETI
CONSILIUL LOCAL PACURE,TI

HOTARARE
privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabililate pentru investilia "Modernizare drumuri
de interes local, L= 9,090 km tn comuna Pdcureli, Judelul Prahova"

specialitate;

Avdnd in vedere:
Expunerea de motive nr. 496130.01.2015 a primarului comunei Pdcureli;
Raportul de specialitate nr. 51212.02.2015 intocmit de compartimentul de

-

Nota de fundamentare nr. 61116.02.2015 a dlui. consilier Drdghici Adrian lonel;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local gi al
secretarului comunei Pdcurefi;
- Hotararea de Guvern nr. 2812008 privind aprobarea conlinutului-cadru al
documenta{iei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi(ii gi lucr[ri de interven(ii,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Ordinul 86312008 pentru aprobarea "InstrucJiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotdrdrea Guvernului nr. 28l2OO8 privind aprobarea conlinutului-cadru al documentaliei tehnicoeconomice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investifii gi lucr[ri de intervenlii", cu modificlrile si
complet[rile ulterioare;
- Ordinul l85ll2}l3 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonan{ei de urgenf[ a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea
Programului nafional de dezvoltare local[, cu modific[rile si completdrile ulterioare;
Legea 5OOl2OO2 privind finantele publice, cu modihcdrile si completirile ulterioare;
- Legea 27312006 privind finantele publice local, cu modificdrile si
complet[rile ulterioare;
- 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 15 alin'(1) lit. b

din Legea nr.2l5l2OOl

-

Legea administraliei publice locale, republicata cu modificdrile si

completlrile ulterioare:

Consiliul local al comunei Plcure{i adopti prezenta hotirire:
Se aprobd intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Modernizare
drumuri de interes local, L= 9,090 km tn comuna Pdcureli, Judelul Prahova", conform anexei
care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.l.

1.

Art.2. Secretarul comunei Pdcureli va comunica prezenta hot[rdre Primarului comunei
P[cureli, Institu]iei Prefectului
va aduce ia cunogtinla

publicl.

-

Judelul Prahova, in vederea exercitdrii controlului de legalitate gi o
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