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H O T A R A R E nr. 62106.03.2017
privind actualizarea cofi nantarii obiectivului de investitii

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

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
AvAnd in vedete :

Expunere de motil-e, primarul orasului Santana,
Referat de specialitate m.2355 /26.02.2015 Raut Sanda Lucia - director execudv
analszand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului m.2B/2013 pentru aprobarea
Pro gramr,rlui N atro na1 de D e zvolta r e Lc: cala,
luand act de C)rdinul n.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
purrerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului m.28/201,3 pentru
aprobarea Programului National de Dezr.olta re Locala,
luand ^ct de Ordinul m.199/201,4 privind modificarea si completarea Nonnelor

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
rc.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate prin
Ordinul r.ice-prim-ministrului Nhnisterului Dezvoltarii Regionale si Admirustrauei Publice
m.185/2013,
luand in considerarc prevederile Hotatarii Guvernului nr.2\/2008 privind aprobarea
continuttilui cadru al documentatiei tehruco-economice aferente inr.estitiilor publice,precum
si a structurii si nretodologiei de elaborare a der-izului general pentru obiective de investitii si

lucrari de interr-entii,
tinand seama de prevederile Legii m273 /2006 privind finantele publtce locale,cu

modificarile si completarile ulterioare,
anahzand studiul de fezabi[tate si indicatnrii tehnico econ<,mici ei proiectuh-rr

''REABILITARE CORP CU CANTINA LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA,
JUDETUL ARAD'I
- Prevederile art.36, alin. (2),lit. b.), aLin. (4) lit. a din Legea 215/2001plvind admrnistraua
publici locali, republicata cu modificarile si cotnpletatile ulterioare
In temeiul at;t. 45 ahn. 1 din l-egea 215 /2001prir,'rnd administratia publici locali, republicata
cu moclificarile si completarile ulter-ioare



Prczenra,hotarate a fost adoptata cu vohrl a 14 consilieri care au votat pentru din totalul de

/ 15 consilieri ai Consiliului Local Santa na prezenttla sedinta (nr. total al consilierilor in functie
- 17)

HOTARASTE

Art.l- Se aproba actuaLzarea studiului de fezabilitate ilREABILITARE CORP CU
CANTTNA LTCEUL TEHNoLoGIc SANTANA, JUDETUL ARADrf , cu valoarea
totala de 3.323.504lei , in bazaPrcgtamului National de Dezvoltate Locala instituit prin
Ordonanta de Urgenta a Guvemulvtm.2S/2013

fut.2 - Se aproba actvahzarea cofinantarii proiectului cu valoarea de 185.77 4lei.din valoarea
totala a proiectului, pentru cheltuielile prevazute Ia art. B alin. (3) din Ordinul m. 1.857 /
2013 republicat si actttalizat, pentru punerea in aphcarc a prevederilor O.U.G. m.28/2013
pentru aptobarea Programului Nagional de Dezvoltare Locali.

Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei
Santana domnul Tomuta Daniel.
Art. 4 - Prezenta se comunici :

hotarari se incredinteaza primarul orasului

- Institutia Prefectului - Judetul Arad,
- Directia economica din cadrul Primariei Santana
- Compartimenul urbanism din cadrul Primariei orasului Santana
- Persoane frzice si juridice prin afisaj
- Primarul orasului Santana.
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