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Initiator -Eugen Tabacaru- primarul comunei Ghidigeni , judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotardre: 2904110.03.2017
Consiliul local al comunei Ghidigeni, judetul Galati, intrunit in gedinta extraordinard din data
de l3 martie2017;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata cu nr. 29 15110.03.2017 ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
cornunei Ghidigeni inregistrat cu nr. 2916/10.03.2017 ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ghidigeni.
Avdnd in vedere prevederile Ordinului nr.94712015 privind modificarea gi completarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederitoi OUC nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului nalional de dezvoltare local6, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvolt6rii regionale gi administraliei publice, nr, 1.85 l/2013
Avdnd in vedere prevederile Ordinului nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
2812013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala (varianta consolidata - contine
rnodificarile si completarile OMDRAP nr. 158/14.01.2015)
Avdnd in vedere prevederile OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Avdnd in vedere aft.44 alin. 1 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finangele publice
locale, cu modific6rile gi cornpletdrile ulterioare,
Avdnd in vedere preveierile art.36 alin. (2) lit."b", gi alin. (4) lit. "d", din Legea nr.
215l2}0l privind administrafia publicd local6, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
--i;'temeiul

afi. 45 alin. (l) qi art. I 15 alin. (1), lit. "b" din Legea nr. 21 5l2OOl privind
administra{ia public6 local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HorAnAgrE:
Art. 1 Se aprobd indicatotii tehnico - economici pentru obiectivul "MODEfuNIZARE
RETEA ILUMINAT PUBLIC STRADAL, COMUNA GHIDIGENI, JUDETUL GALATT ",
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Preqedinte de qedinfir,

Sercretar,

Radu Ion

Barbu

l{ot.rdrca a fost adoptatr in gedinla extraordinari

a

ka <ie 13 martie 2017.

consiriurui Local al comunei Ghidigeni, judelul
Galali din

Numdrul de membri ce compun Consiliul Local -15
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