
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI 

GURA VITIOAREI 

 

Nr. 7466/17.09.2021 

 
 PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea sumei ce reprezintă cofinanțare la obiectivul de investiții   
Înființare sistem alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, județul Prahova 

 

 

Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei întrunit în ședință  extrordinară de îndată în data de 

17.09.2021 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea sumei ce reprezintă cofinanțare la 
obiectivul de investiții Înființare sistem alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, sat 
Bughea de Jos, județul Prahova ; 

 

Avand in vedere: 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 28/2013 pentru aprobarea 

Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului numărul 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 28/2013 pentru 

aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Ordinului numărul 199/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 
28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul 
numărul 1851/2013; 
- Prevederile art.1, art.5-art.7, art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,  
- Raportul de specialitate numărul  7470/17.09.2021 întocmit de compartimentul de 

specialitate; 

 

Ţinând seama de prevederile art.291 alin 1 lit. B din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare și analizând indicatorii tehnico – economici 

actualizați ai proiectului Înființare sistem alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, sat 
Bughea de Jos, județul Prahova  

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2) lit.b si alin.4) lit.d, art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1. Se aprobă cofinanțarea proiectului în sumă de 375.871,13 lei din valoarea totală a 
proiectului, sumă alocată de la bugetul local. 



Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei Gura 

Vitioarei.  

Art.3. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică Instituţiei prefectului - judeţul 
Prahova , primarului localităţii si tuturor compartimentelor de resort din  aparatul de 

specialitate al primarului , prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 

Gura Vitioarei si se publica in Monitorul Oficial Local prin compartimentul monitorizare 

proceduri administrative. 

 

Primar, 

 Stănescu Gheorghe 

 

              Avizat, 

       Secretarul General al Comunei Gura 

Vitioarei, 

        Jr. Constantin Nicoleta Corina 

  


