
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din devizul general,  pentru 

obiectivul de investiții„Modernizare DC 95, com.Daia, sat.Plopșoru, jud.Giurgiu” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 6276 /2017 

-raportul  contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr.6277 /2017 

-raportul de avizare al comisiei economice, juridice și investiții nr. 6560/2017 

-prevederile art.36, alin. 2 , lit,,b,, alin. 4 ,lit,, d ,, art.6, lit,,a,, pct.13 , art. 126 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.14, alin.4, art.44, alin.1 din Lg.nr.273 / 2006 privind finantele publice locale , cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.7 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica  , republicată 

- prevederile H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările 

și completările ulterioare 

-prevederile  ORDIN nr. 1.851 din 9 mai 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 

  

In temeiul art.45, alin.1,art.115(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.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici așa cum rezultă din devizul general,  pentru 

obiectivul de investiții„Modernizare DC 95, com.Daia, sat.Plopșoru, jud.Giurgiu, conform studiului de 

fezabilitate, elaborat de SC CONSITRANS SRL, după cum urmează: 

 Valoare totală a investiției, pentru finalizarea obiectivului – 3.670.381 lei(inclusiv TVA), din care: 

     3.449.597 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul de stat 

 220.784 lei (inclusiv TVA) – de la bugetul local 

Art.2. Se aprobă suma de 220.784 lei, ca finanțare de la bugetul local pentru obiectivul „Modernizare DC 95, 

com.Daia, sat.Plopșoru, jud.Giurgiu”. 

Art.3. Primarul comunei Daia prin compartimentele de specialitate, va asigura punerea în aplicare a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  10 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 


