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Consiligl local al comunei Ghidigeni, judetul Galati, intrunit in gedinta extraorditrara din data
de 13 martie2OlT;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a iniliatorului, inregistrata cu nr.2917110.03.2017;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ghidigeni inregistrat cu nr. 2918110'03.2017;
.avizul-comisieidespecialitatedincadrulConsiliuluiLocalalcomuneichidigeni.
Avdnd in vedere prevederile Ordinului nr.94712015 privind modifrcarea qi completarea
Normefor metodologice pentru pLrnerea in aplicare a prevederilor OUG nr.2812013 pentru aprobarea
programului nalional ae dezvottare local[, aprobate prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltarii regionale gi administragiei publice, nr. 1 .85112013
Av6nd in vedere prevederile Ordinului nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor
nr'.
metodologice pentru pun...u in aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta a
.Guvernultri
2gl21l3 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala (varianta consolidata - contine
modificaiile si completarile OMDRAP nr, 158/-14:91
?9111
AvAnd in vedere prevederile OUG nr. 28llO.O4.2.Ol3 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare
Av6nd in vedere art.44 alin. I din Legea nr.273129.06.2006 privind finanlele publice
locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
nr'
Av6nd in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit."b", Ei alin' (4) 1it' '.,.d",
.din Legea
21512001 privind administralia publicd localS, republicata, cu modific6rile qi cornpletirile
.
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u

lterioare;

in'temeiul art. 45 alin. (1) qi art. 115 alin. (l), lit. "b" din Legea nr.21512001 privind
administra!ia publicd local6, republicat6, cu modificdrile 9i complet6rile ulterioare;

a

HorAnA$rE:
Art. I Se aprobd indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Dotare Grtidittilti cu
progron, normal ni. I Sar Tdtpigi, Comuns Ghicligeni, judeyul Galali", conform devizului general,
arrex6 la prezenta hor6rdre:

-

valoarea indicatorilor tehnico
din care C+M - 0 lci.

-

economici inclusiv

TVA

-

423,640'lei

ft

Art' 2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari se insarcineazd
rnmarul comunet.
. 11' 3 Prezenta hotdrdre va fi. adu.s6. la cunogtinfd publicd prin afiqare qi transmisd
primarului comunei, Instituliei Prefectului, judeiul crr.ti liri"';;U;;;.iu*rui comunei.
Contrasemneaz6,

Preqcdinte de ;edinfI,

Secretar,

lladu Ionel

:D

I
Hotdr6rea a fost adoptat6 in gedinla extraordinard a consiliului Local al comunei Ghidigeni, judelul calali din
data

@

de l3 martie 2017.
Numdrul de membri ce compun Consiliul Local Total consilieri prezen[i la Eedinl6:

&_

Au votat: pentru
contra

ablineri

0

15

!

Barbu Eliza

