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,,EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA SANTANA CU SAI-A DE SPORT _
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR.25, JUDETUL ARAD"

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
AvAnd in vedere :

Expunere de motive primarul orasului santana, domnul Tomuta Daniel Sorin
Referat de specialitate nr.115B/02.02.2017 Raut Sanda Lucia - director executiv
anahzand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului m.2812013 penftu aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locaia,
luand act de Ordinul nr.1851 12013 privind aprobarca Normelor metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernuhtt m"2B/2013 pentru
aprobarca Programului National de Dezvolta re Locala,
luand act de Ordrnul m.199/2014 privind modiflcarea si completarea Normelor

metodologice pentru pLlnerca in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.2B/2()'13 pentru aprobarea Programulr-ri National de Dezvoltare Locala,aprobate prin
Ordrnul r'ice-prim-mirustrLrlui N{irusterului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
m.185 /2013,
Iuand in considetare prevederile Flotararii Guvernr.rlui m.2B/2008 privind aprobarea
continutului cadm al documentatiei tehruco-economice aferente investitiilor publice,precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
iucrari de inten-entii,
tinand seama de prer.ederile Legii m273/2006 privind finantele publice locale,cu

modificarile si completarile ulterioare,
analtzand studiul de fezabihtate si indicarorii tehnico-economici ai proiectului
''EXTINDERE SCOALA GIMNAZIAI-A SANTANA CU SALA DE SPORT -
STRADA TUDOR VI-ADIMIRESCU NR. 25, JUDETUL ARAD''
Prevederile aft.36, alin. (2), 1it. b.), alin. (4) lit. a drn Legea 21512001privind administra,tia
publicd locali, repubiicata cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 alin. 1 din I-egea 215 /2001 pnvrnd administratia publici locali, republicata
cu modificarile si completa'-ile ulter-iozrre



Prczenta hotarare a fost adoptata cu votul a 16 consilieri care au votat pentru din totalul de
16 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti la sedinta (nr. total a1 consilierilor in functie

- 17)

HOTARASTE

Art.1- Se aproba actwalizarea studiului de fezabiTttate TTEXTINDERE SCOALA
GIMNAZIALA SANTANA CU SAI-A DE SPORT STRADA TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 25, JUDETUL ARADfr, cu valoarea totala de 2.744.3111ei , in
baza Programulur National de Dezvoltare Locala instrtuit prin Ordonanta de Urgenta a

Guverntrlui w.2B/2013
fut.Z * Se aproba actuahzarca cofinantarii proiecrului cu valoarea de 156.226 lei.din

valoarea totala a proiectului
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Santana domnul Tomuta Daniel.
Art. 4 - Ptezenta se comunicd :

- Instrtuua Prefectului -Judetul Arad,
- Directia economica din cadrul Primariei Santana
- Compartimentul urbanism drn cadrul Pnmanei orasului Santana
- Persoane fizice si juridice prin afisaj
- Primarr-rl orasului Santana.
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