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                                    HOTĂRÂRE 
       privind aprobarea investiţiei ,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat  
public în comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’,precum şi a studiului de  
                             fezabilitate al investiţiei 
 
           Analizând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificări şi completări 
aduse prin Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi 
completările ulterioare , 
          Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico- economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii şi  lucrări de intervenţii, cu modificările şi 
completările ulterioare , 
          Având în vedere studiul de fezabilitate al investiţiei întocmit de către 
Sc.Hurad Ab Srl Bucureşti –,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în 
comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’,  
         Ţinând cont de avizul de legalitate al Secretarului unităţii administrativ-
teritoriale şi de avizul favorabil al Comisiei juridică , administrativă , protecţie 
socială şi relaţii cu cetăţenii , 
          În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.d si e , art.45 alin.2 lit.d, art.48 alin.2 
si art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr. 215/2001, legea 
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                                     HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1- Se aprobă investiţia ,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în 
comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’ pentru care se solicită finanţarea în 
baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală .  



      ART.2 –Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului ,, Lucrări de reabilitare 
reţea de iluminat public în comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova’’, şi 
indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiţii, după cum urmează: 
   ‐  valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) :  586.703 lei , valoare la data de 
18.01.2017, la un curs de 1 euro= 4.4980 lei, din care C+M- 511.145 lei, 
   - 632 corpuri de iluminat stradal: 52 bucăţi se vor amplasa pe drumul naţional 
DN1A, iar 580 bucăţi se vor amplasa pe drumurile comunale. 

ART.3 - Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului 
prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta 
se suportă din veniturile proprii ale bugetului local. 
ART.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Gura Vitioarei. 
ART.5 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică 

Instituţiei Prefectului - judeţul Prahova , Primarului localităţii , Ministerului 
Dezvoltarii Regionale , Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene , precum si 
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin 
intermediul Secretarului unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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