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                          NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

         privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii 

   ,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public comuna Gura  

                           Vitioarei , judeţul Prahova’’ 

 

         În conformitate cu dispozitiile art. 45 alin.6 din legea nr. 215/2001, 

legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile  si 

completarile ulterioare , am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 

sumei ce reprezinta cofinanţare la obiectivul ,,Lucrări de reabilitare reţea de 

iluminat public in comuna Gura Vitioarei , judetul Prahova’’. 

 

          La initierea proiectului de hotarare am avut in vedere prevederile  

art. 8 din  O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea programului national de 

dezvoltare locala , cu modificari si completari aduse prin art.10 ind.2 alin.5 

si art.12 ind.1 din O.A.P. nr.1851/2013 ce cuprinde normele metodologice 

de punere in aplicare a prevederilor  prezentei ordonante , precum si ale 

H.G.nr.28/2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei 

tehnico –economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii 

si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

         Avand in vedere ca finantarea Programului se asigura din transferuri de 

la bugetul de stat , din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in 

bugetele locale ale U.A.T. - urilor beneficiare si din alte surse legal 

constituite , supun aprobarii dumneavoastra proiectul de hotarare privind 

aprobarea sumei de 37.974 lei din valoarea totala a proiectului, ce reprezinta 

cofinanţare din bugetul local  in vederea realizarii proiectului .    

       Ţinând cont de aceste considerente , supun aprobarii dumneavoastra 

proiectul de hotarare privind aprobarea investiţiei şi a studiului de 

fezabilitate aferent,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public in comuna 

Gura Vitioarei , judetul Prahova’’, în conformitate cu prevederile art. 36 

alin. 4 lit.d si e, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din legea nr. 215/2001, 

legea administratiei publice locale , republicata ,  cu modificarile si 

completarile ulterioare . 
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