
 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea finanțării din bugetul comunei Daia  a cheltuielilor, care nu se finanțează de la bugetul de 

stat prin P.N.D.L. ,pentru investiția  ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , comuna Daia, județul 

Giurgiu ,,-rest de executat 
 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU  
Având în vedere:  

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 396/ 2016 

 -raportul  secretarului comunei Daia nr. 397 / 2016  

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. 414  / 2016 

-indicatorii tehnico-economici  actualizați, după actualizarea TVA  a investiției ,,Alimentare cu apă a 

localităților Daia și Plopșoru , comuna Daia , județul Giurgiu ,,-rest de executat 

 -prevederile art.36(2),lit.,,a și b,, (4), lit.,,d,,(7) lit,,a,,  și art.126 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

 publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.14 ,alin.4 Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările 

ulterioare 

-prevederile art.7 ( 13 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica ,republicată 
-prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ,cu  modificările şi 

completările ulterioare 
-prevederile H.G. 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 
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 A R A Ş T E 

 

 Art.1 .Se aprobă suma de 288.180 lei , fără TVA , pentru  finanțarea  din bugetul  comunei Daia  a 

cheltuielilor, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. ,pentru investiția  ,,Alimentare cu apă a 

localităților Daia și Plopșoru , comuna Daia, județul Giurgiu ,,-rest de executat . 

   

  Art.2.Suma  necesară va fi prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia  pe anul 2016 , 

conform clasificaţiei bugetare . 

 

  Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia . 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

IORDACHE ILIE- FLORIN      CHIRAN  NICULINA 

 

DAIA, 27.01.2016 

Nr. 9 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11   voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei 

Daia , județul Giurgiu 

 

 


