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                        NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei  

,, Lucrări de reabilitare la reţeaua de iluminat public in comuna Gura Vitioarei,  

                                      judeţul Prahova’’ 

 

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

legea administratiei publice locale , republicată , cu modificarile  si 

completarile ulterioare , am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a 

investiţiei ,, Lucrări de reabilitare la reţeaua de iluminat public in comuna Gura 

Vitioarei, judeţul Prahova’’ . 
         La iniţierea proiectului de hotarare am avut în vedere prevederile  

art.18 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru 

al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice , care abrogă de la data de 28.02.2017 
H.G.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 investiţii 

şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Ţinând cont de noile prevederi legale , devizul general privind 

cheltuielile de capital necesare investitiei, depus in data de 6.03.2017 de 

catre proiectantul Sc.Hurad Ab Srl Bucuresti, a fost actualizat cu noua 

valoare a investiţiei , şi anume 563.383,73 lei în loc de 586.703 lei. 

          Având in vedere prevederile O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală , cu modificari si completari 

aduse prin  O.A.P. nr.1851/2013 ce cuprinde Normele metodologice de 

punere in aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ,conform 

cărora ,,beneficiarii au obligaţia sa transmită M.D.R.A.P. toate documentele 

necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii,, 

         Supun analizei si aprobării dumneavoastra proiectul de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând 

noua valoare a investiţiei ,, Lucrări de reabilitare la reţeaua de iluminat public in 

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

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

administratiei publice locale , republicată ,  cu modificările si completările 

ulterioare .                                     PRIMAR 

                                                TIRIFON GHEORGHE 



 
                                 


