ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la
investiția “Modernizare drum comunal DC 46 și rețea de drumuri locale-comuna
Păcureti, judetul Prahova”
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de
31.08.2017: Vazand: Expunerea de motive nr. 2974/23.08.2017 , a Primarului comunei Păcureţi sraportul de
specialitate înregistrat sub nr.2975 /23.08.2017, a de Biroul Buget-finanțe, taxe si impozite locale;
Avand in vedere :Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si
completările ulterioare ;Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală;Prevederile art. 10 alin. (4) lit. c din din Hotararea de Guvern nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare.
Vazand:Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti , jud.
Prahova
Avizul de legalitate al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b, alin. (4) lit. d , art. 45, art. 115 alin.(1) lit. b din Legea
nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici privind investiția
“Modernizare drum comunal DC46 și rețea de drumuri locale-comuna Păcureti, judetul Prahova ” , conform
Anexei 1 – (deviz general)- anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și de Biroul Bugetfinanțe, taxe si impozite locale.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Păcureţi, Primarului
Comunei Păcureţi, Biroului Buget-finanțe, taxe si impozite locale, Prefectului Judeţului Prahova şi se
va aduce la cunoştinţă publică.
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