ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SITA BUZAULUI
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizafi,
reprezentind noua valoare a investifiei
,,Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului,judetul Covasna"
Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit in sedinta ordinara
din data de 28.O2.2O7'l anayzand expunerea de motive a primarului referitoare la proiectul de hotarare
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali, reprezentAnd noua valoare a investiliei
i'Reabilitare si modernizare drumuri cle interes local in comuna Sita Buzaului,judetul Covasna";
vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei pri..r* si de raportul comisiei de specialitate in dorneniul programe de
dezvoltare economico-iociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al localitatii,servicii
si comert precum gi avizul pentru legalitate al secretarului;
in conformitate cu prevederile:
- Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale , cu completdrile qi modificdrile ulterioare;
- OUG y.2;l20l3 pentru aprobarea Prograrnului nalional de dezvoltare locald, cu completdrile 9i

-

modifi cdrile ulterioare;
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii regiortale gi administraliei publice nr.l85l/2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta u G.,r.*ului nr. 28l2}l3 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu
completdrile gi modificirile ulterioare;
Afi.rgl,alin.i,lit."b" din Legea nr.227l2Ol5 privind Codul Fiscal, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare;
it baza prevederilor art.36, alin.(2), lit."b" gi alin.(4), lit."d" din Legea nr.21512001 privind
administralia public[ local6, repr.rblicatd, cu completdrile gi modificdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45, alin.(1) gi art.ll5, alin.(1), lit."b" din Legea nr.21512001 privind
administralia publicd locald, republicatd, cu completirile gi modificdrile ulterioare;

HOTARA$rE
Art.1 . Se aprobi indicatorii tehnico-economici actualizali, reprezentdnd noua valoare
,,Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului,judetul
a investiliei
Covasna"rconform anexei nr.1 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul comunei
Sita Buzaului prin aparatul de specialitate.
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Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:
-1 exemplar Prefectura judetului Covasna
-1 exemplar dosar sedinta consiliu
-1 exemplar birou financiar-contabil
-l exemplar MDRAP
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