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H O T n n A R E nr. 26121.02.2,01i
privind actualizarea cofinantarii obiectivului de investitii

''REABILITARE CORP CU CANTINA LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA,
JUDETUL ARAD''

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
AvAnd in vedere :

Expunere de motive, primarul orasului Santana,
Referat de specialitate m.2355/26.02.2015 Raut Sanda Lucia - director execuriv
anahzand prer.ederile Ordonantei de Urgenta a Guvernul.at m.2B/2013 pentru aprobarca
Programului National de L)ezvoltare Locala,
luand act de Ordrnul m.1851 /2013 prir.ind aprobarea Normelor rnetodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului m.ZA/i}tZ p.ntr,l
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,
luand act de Ordrnul nt.199 /2014 privind modificarea si completarea Normelor

metodologice Pentru punerea in apLicare a prevederilor Ordonantei de Uigenta a Guvernului
nt.2B/20I3 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate prin
Ordinul vice-prim-tninistrului Mirusterului Dezvoltarii Regionale si Administiatiei publice
m.185/2n13,
luand rn considerare prevederile Flotararii Guvernului m.2B/2008 pnvind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizulur general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii,
ttnand seama de prevederile Legii m.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare,
analszand studrul cle fezabilitate sr indicatorii tehnico-economrciIIREABILITARE CORP CU CANTINA LICEUL TEHNOLOGIC

JUDETUL []11prr

ai proiectului
SANTANA,

- Prevederile 
^rt.36, 

dtn. (2),lit. b.), alin. (4) l-it. a din Legea 2I5/2001, privind admimstrapa
publicd locali, republicata cr-r modihcarile si completarile ulterioare
In temeiul 

^rt. 
45 alin. 1 din Legea 2I5 /2001, privind admrnistraua publicd locali, republi.cata

cu modificarile si completarile ulterioare



/

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 16 consilieri care au votat pentru din totalul de
16 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti 1a sedinta (nr. total al consilierilor in functie

- 17)

HOTARASTE

Art.L- Se aproba actuahzarea studiul de fezabilttate I'REABILITARE CORP CU
CANTINA LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA, JUDETUL ARADtr, cu valoarea
totala de 3.357.223 lei , in baza Programului National de Dezvoltare Loca\a instituit prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernulvt m.2B/2013
Art,Z - Se aproba actualtzarea cofinantarii proiectuhu cu valoarea de187,126 iei.din vaToarea
totala a proiectului
Art" 3 - Cu ducerea la indepLinire a prezentei hotarari se incredinteaza primanrl orasului
Santana domnul Tomuta Daruel.
Art. 4 - Prezenta se comunicd :

- Instituna Prefectului -Judetui Arad,
- Directia economica drn cadrul Primariei Santana
- Compartimentul urbanism din cadrul Primariei orasului Santana
- Persoane {tzice si juridice prin afisaj
- Primarr.rl orasului Santana.

PRE$EDINTE
GLIGOR CO

\

1

I
I
I


