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HOTA

ROMANIA
JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL SANTANA

privind cofinantarea proiectului "MoDERNIZARE srRAzI N serul
CAPORAL ALEXA- JUDETI'L ARAD,,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
Avdnd in vedete :

-Expunerea de motive a d-lui primar Daniel-Sorin Tomula
-Referat de specialitate al d-nei Raut Sanda - director execuriv nr. 2531/ 13.03.2017
-Ptevederile ordonantei de utgenta a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobatea
Programului National de Dezvolta rc Locala;
- ordinul m.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplt'care a prevederilor ordonantei de Urgenta a Guvernului m.28"/201i p".r# aprobatea
Programului National de Dezvolta re Locala;
- ordinul m'1'99/2074 privind modificatea si completarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor ordonantei de Uigenta a Guvernului nr. 2g/iotz penffu
aprobarea Progtamului National de Dezvoltare LJcala,aprobate prin ordinul r,rce-prim-
ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrauei pubhce m.Ig51/2013;
- ordinul nt' 947 /2015 privind modificarea gi completarea Normelor metodologice penftu
punerea in aplicare a prevederilor ordonangei de urgenfd a Guvernulim.2B/i013 pentruaptobarca Ptogramului nagional de dezvoltar. lorird,,' aprobate prin ordinul r,rce-prim-
ministrului, Ministerului_dezvoltd,tiregionale pi adminisiragiei publice nt. 7.851/2013;
- ordinul nt' 209 / 201,7 privind modificatea gi completar.u Nor-.lor merodologice pentru
punerea in aplicate a prevederilor ordonangei de urgenli a Guvernului nr. zg/iotz pentruaprobarca Programulur national de dezvoltare loc,*ali,' aprobate prin ordinul viceprim-
minisa'ului, ministrul dezuohdri regionale gi adminisuaEiei publice , ni. l.ast lzotz;- Prevederile Hotatari Guvetnului m. 907 /2016 privind aprobatea continuhrlui cadru aldocumentatiei tehnico-economice aferente investitiilor prrbi.., precum si a structurii simetodologiei de elabor^re a devizului general pentru obi.cti.r. de investitii si lucrari deintervendi;
- Analtzand studiul de fezabistate si indicatorii tehnic('Moderniz 

ate sttaziin satul caporal Alexa, iudetul Aradr,;:o-economtct 
ai proiecrulu



/

- tinand seama de prevederile Legii m.273/2006 pdvind fi.nantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile art. 36, ahn. (4),lit.d. din Legea 21,5/2001privind administragia publici
regublicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- In temeiul 

^rt. 
45 ahn. 1 din Legea 215/2001 privind administragia publici

republicata cu modificarile si completarile ulterioare
Prezentahotarate a fost adoptata cu vohrl a 16 consilieri care au votat pentru din totalul de
16 consilied ai Consiliului Local Santana prezentt la sedinta (nr. total al consilierilor in functie
- 17)

HOTARASTE

Art.l- Se aprobd studiul de fezablhtate al obiecti'"r.rlui de investitij "Modernizate sttazi in
satul Capotal Alexa, iudetul Arad ", cu valoarea totala de 13.266.837157 lei (cu TVA
inclus), tn baza Progtamului National de Dezvoltarc Locala instituit prin Ordonanta de
Urgenta a Guvemulw m.28/2013
Art.2- Se aptoba cofinantarea proiecn:lui cu valoarea de 667.958,72lei (cu TVA inclus) din
ualoarea totala a proiectului pentru cheltuielile prevazute la art. B alin. (3) din O.U.G. u.28 /
2013.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Santana domnul Tomuta Daniel.
Art.4 - Prezenta se comunicd :

- Institutia Prefecnrlui - Judetul Arad,
- Directia economica din cadrul Primariei Santana
- compartimentul urbanism din cadrul primariei orasului Santana

Petsoane fizice si juridice prin afisaj
- Primarul orasului Santana.

PRE$EDINTE

locali,

local5,

GLIGOR CO
Contfasemneaze:

SECRETARUL ORASULUI SANTANA


