
ROMANIA
JUDETUL ⅣIURES COⅣIUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnT.I4
din 18 aprilie 2018

privind aprobarea devizului general actualizat faza D.A.T.C. Reautorizare- pentru
obiectivul de investitie " Moderniznrea drumului comunal DC 101 Saulia (DJ 151 A)-

Padurea km 0+800-3+600 comuna Saulia, judetul Mures "

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 18 aprilie 2018 ;

Avand in vedere raportul compartimentului contabilitate al Primariei
Saulia nr.1014111.04.2018 si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia,
prevederile OUG nr.2812013 privind aprobarea Programului National de DezvoltareLocala,
aprobata prin Legea nr.8912015 cu modihcarile si completarile ulterioare, cele ale art.5 lit."e",
aft.6 alin.4 si art.8 alin.3 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
OUG nr.2812013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.185 112013, prevederile HGR nr.28 12008

privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de

investitii si lucrari de interventii, ale art.44 alin"l din Legea nr.27312006, privind finantele publice
locale si cele ale art.7 alin,13 din Legea nr.522A03 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala ;

Avand in vedere necesitatea si oportunitatea accesarii de fonduri
guvernamentale prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 derulat de catre

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b" si "c", art.45 alin.l si

art.1 15 alin.1 lit."b" din Legea nr.2l512001 privind administratia publica locala, republicata :

hotaraste

Art.l Se aproba devizul general aclualizat faza D.A.T.C, Reautorizare- pentru obiectivuI de

investitie " Modernizareadrumului comunal DC l0l Sautia(DJ l5lA)-Padurea km

0+800-3+600 comuna Saulia, judetul Mures "



Art.2 Se aproba cofinantarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor care nu se finanteaza

de la bugetul de stat prin Programul National de DezvoltareLocala- PNDL, in valoarea de

64,913 mii lei.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Saulia prin

aparatul de specialitate.

Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate Primarului comunei, Institutiei Prefectului

Judetului Mures, compartimentului contabilitate al Primariei Saulia si aduse la cunostinta

locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de

internet www.saulia.ro.

Presedinte de sedi
Duma Ioan

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru- I0


