JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.6l /2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul
"Extindere si reabilitare retea de iluminat public in Comuna Sita

Buzaului,j udetul Covasna"
Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,irLtrunit
in sedinta extraordinara din data de 15.09.2017 analizand expunerea de motive a prinrarului
referitoare la proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul
.,Extindere si reabilitare retea de iluminat public in Comuna Sita Buzauluijudt:tul Covasna";
vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei,de raportul comisiei de specialitate in domeniul programe de
dizvoltare economico-sociala,buget-finante,adm inistrarea domeniului public si priva:al localitatii,
servicii si comert precum si de avizul secretarului;
luand act de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.2812013
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Ordinului MDRAP nr.l85l/2013 privind aprobarea Normelor mtodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 p€rntru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,republicat cu modificarile si completarik) ulterioare;
in baza prevederilor art.44 alin. I din Legea nr.27312006 privirtd finantele
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,si ale ar1.36,alin.2,lit."b", alin.4,tit."d"din
L,egea nr.21512001 privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45,alin.l si ale art.l l5,alin.l,lit.''b" din Legea
nr.2l51200l privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l. . Se aproba Studiul de fezabilitate al proiectului "Extinrlere si
reabilitare retea de iluminat public in Comuna Sita Buzauluijudetul Covasna'"pentru
care se solicita finantarea in baza Programului National de Dezvoltare Locala ,instituit prin
Ordonanta Guvernului nr.28l2013,confornr anexei nr.l la prezenta hotarare care face parte

integranta din aceasta.

Art.2.Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea prr:iectului
prevdzut la art.1 precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din
veniturile proprii ale bugetului local .
Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
insarcineaza primarul comunei prin aparatul de specialitate.
15.09.2017
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Prezenta hotarare se difuzeaza istfel:
exemplar Prefectura j udetului Covasna
exemplar dosar sedinta consiliu
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I exemplar birou fi nanciar-contabil
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ANEXA NR.

1
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAI
OBIECTIVULUI DE INVESTITIE ,,EXTINDERE $I REABILITARE RETEA DE
ILUMINAT PUBLIC iN COITUN.I SITA BUZAULUI, JUDETUL COVASNA,,

Principalele caracteristici tehnice ale obiectivului de investifie sunt:

.

Aparatede iluminat-657buc
Aparat LED -39 w
Putere instalati total6- 25.02kw
Consum anual - lOO.O62,72kwh / 4000h

Valoarea totald a investiliei este de 1.007.653,38 lei(
Construcfii qi montaj: 838.425,66lei (cu TVA )

-

cu TVA ) din care:

Finanfare de la Bugetul de Stat : 943.462,87 lei (cu TVA)
Cofinanfare de la Bugetul Local : 64.190,51 lei ( cu TVA)

