ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OLTINA
HOTARÂREA
nr. 14 din 24 februarie 2020
privind aprobarea accesării Programului Național de Dezvoltare Locală și
asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin PNDL pentru investiția “REABILITARE DRUM COMUNAL DC 48,
KM 0+000 – KM 3+570”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 41 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
e) art. 129 alin. (4) lit. a) raportate la art. 155 alin. (1) lit. c) precum și cu cele ale alin. (4) lit. a),
art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
f) Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare ale conținutului-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții financiare din fonduri
publice precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții
și lucrări de investiții;
g) O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și
completările aduse prin Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
cu modificările și completările ulterioare;
h) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Oltina
c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA, întrunit în ședința extraordinară din data
de 24 februarie 2020, adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Aprobarea accesării Programului Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru investiția
“REABILITARE DRUM COMUNAL DC 48, KM 0+000 – KM 3+570”.
Art. 2. Se asigură finanțarea de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul
de stat prin P.N.D.L. pentru investiția “REABILITARE DRUM COMUNAL DC 48, KM 0+000 – KM
3+570” astfel:
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

-

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Studiile de teren
Studiile de specialitate
Expertizele tehnice și/sau audit energetic
Asistență tehnică
Consultanță
Taxe pentru obținerea de vize/acorduri/autorizații
Organizarea procedurilor de achiziții
Active necorporale
Cheltuieli conexe organizării de șantier
Comisioane, cote, taxe, costuri credite
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Oltina.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului
comunei Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Petre CICU

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI OLTINA
 …………………………….………
Mihai IACOBOAIA

