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ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

                                                                                                                 

                                 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici conform devizului general actualizat privind 

obiectivul de investiţii „Modernizare DC 95, comuna Daia, sat Plopşoru” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5243/27.07.2018; 

-raportul compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale nr. 5244/27.07.2018; 

-adresa M.D.R.A.P. nr.28048/15.03.2018;  

-raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 33/17.12.2018; 

-prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.12 alin.(4)-(5) din ORDINUL nr. 1.851 / 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(6) lit a) pct.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. (1) Se aprobă noii indicatori tehnico-economici conform devizului general actualizat privind 

obiectivul de investiţii „Modernizare DC95, comuna Daia, sat.Plopşoru”, conform contractului de lucrări si 

proiectare şi a devizului general recalculat, Anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea totală a investiţiei, pentru finalizarea obiectivului  este în sumă de - 3.515.492,61 lei, 

din care: 

 3.339.897,08 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de stat 

    175.595,53 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul local 

Art.2 Se aprobă suma de 175.595,53 lei, ca  finanţare  de la bugetul local pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DC 95, comuna Daia, sat.Plopşoru”. 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentului Financiar-Contabil, 

Impozite și Taxe Locale, M.D.R.A.P., și se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare, prin grija 

secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

      Stanciu Costică                                                                     SECRETAR, 

                                                                                                             Brebenel Aurelia        
          
Daia, 19.12.2018 
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   Adoptată cu 8 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 8 consilieri prezenți 


