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H
PRIVIND APROBAREA ACCESARII PROGRAMULUI NATIONAL

DEDBZVOLTARE LOCAIj $I INTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZ ABILITAT E PENT RU INVE,ST IT IA " M ODE,RN IZARE ST RAZ I

iN setul- cApoRAL ALEXA, JUDETUL ARAD"

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
AvAnd in vedere :

Nota de fundamentare a dlui Tomuta Daniel Sorin - pnmarul orasului Santana,
Referat de specialitate, Sas T'eodor - compaffiment Urbanism,
Prer-ederile OUG nt. 28/201,3 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare
Locald, cu modificdrile gi complet[rile aduse prin Ordinul nr. l85li 2013 privind
aprobarea Notmelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.
2812013 pentru aprobarea Programului Nafional de Dezvoltare Locald, cu modificdrile qi

comp letdri I e ulterioare
Prevederile HG nr. 9071 2016 privind etapele de elaborare ale continutului-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiJii
finanlate din fonduri publice precum gi a structurii Ei metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiJii gi lucr[ri de intervenJii.
Prevederile afi. 36, alin. (4), lit.d. drn Legea 215/2001privind admrrustratia publici locali,
repubLicata, cr-r modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 21,5l2001prir.ind admirustratia publici local5, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare
Prezenta hotar2ue a fost adoptata cu r-otul a 13 consilieri cate au votat pentru din totalul de
15 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti la sedinta (nr. totai al consilierilor in functie
* 17)

HOTARASTE

Art.l- (l)Se aprobi accesarea Programului Nalional de Dezvoltarc Locald pcntrlr investitia
INVESTITIA ''MODERNIZARE STRAZI iN SATUL CAPORAL ALEXA,
JUDETUL {f([prr ;i intocmirea studiului de fezabilitate.



(2) Cheltuielile necesare intocmirii documentaliei in conformitate cu prevederile FIG nr.
907 / 2016 se vor suPorta din excedentul bugetar la data d,e 31.12.2016, justificat prin contul
de execulie, conform anexei.

Art'2- Potrivit oG. Nr' 28/ 2013 pentru aprobarca Programului Na,tional de Dezvoltare
Locald' cu modificiri gi completiri aduse prin ordinul n . tast/ 2013, cheltuielile neeligibile
impuse de implementatea proiectr:lui prevd,zutla art. L,precum gi cheltuielile de intretinere si
exploatare pentru acesta se suportd din venituril. proptf ale bugetului local.

fut' 3 - Cu ducerea la indeplinire a ptezentei hotarari se incredinteaza pdmarul orasului
Santana domnul Tomuta Daniel.
Art.4 - Ptezenta se comunicd :

- Institutia Prefecnrlui -Judenrl Arad,
- Directia economica din cadrul pdmariei Santana
- compartimentul urbanism din cadrur primariei orasului Santana
- Persoane frzice si juridice prin afisaj
- Pdmarul orasului Santana.
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