Consiliul Local nl municipiului Nlarghita
.ludctul Bihor

Hotarare
pentru aprobarea yalorii totale estimate a investi{iei
LLCaragiale',

,,

Reabilitare pod peste Barcau, str.

consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta deindata din data de l6 martic

2017

Avand

in

obiectivului de

vedere Nota de fundamentare

ilvestitii " Reabilitare

tehnici, inregisbat

p vind necesitatea fi

opo(unitatea realizarii

pod peste Barcau, str. I.L Caragiale,, intocmit de Directia

sub nr. 1934 din 16.03.2017

Avand in vedere oportunitatea acces,lrii de fonduri guvemamentale prin programul nalional
de dezvoltare locala derulata

prin Ministerul Dezvolttuii Regionale ii Administraliei publice.

Faptul ca prin Programului nalional de dezvoltare locala aprobat

p

n Ordonanla de urgenla

a

Guvemului nr. 28 din 10.04.2013 cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi finanlare
obiectivele de investilii care vize za realizare/extindere/reabilitare/modemizare a sistemelor dc
alimentare cu apa $i sta[ii de tratare a apei; precum si rearizare/extindere/reabilitare/modemizare

a

sistemelor de canalizare gi stalii de epurare a apelor uzate, proiectur propus intrunind toate conditiile
esentiale pentru a

fi realizat prin

acest

.

In conformitate cu prevederile art. 8. alin.

I

din Normele metodologice

pentru punerea in

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului w.2g/2013, privind categoriile de
cheltuieli, care se pot finanta prin program de la bugetul de stat si de la bugetul local

Potrivit prevederilor art. 44 arin.l din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.
cu modificarile si completarile ulterioare, conform careia documentatiile tehnico-economice ale
obiectivelor de investitii noi , a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele
locale , precum si ale celor finantate din imprumuturi inteme si exteme, se aproba de consiliile
locale.

Conform Ordinului MDRAP nr. 1.851/2013 republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, p vind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonanfei de urgenli a Guvemului nI. 2812013

,d,, coroborat
cu art. 45, alin. 1 din Legea 215/200t.
,.ln bafu-prsvederilor art. 36, alin. 4, litera

adrniniitralia publica locala,republicata; privind atributiile consiliului local de a aproba
btridii 'si avandu-se in vedere necesitatea si oportunitatea realizarii obiectirului de investitie
sus

, -yivind
l"i
{

ld-

t'

Hotaraste:

I

Art,

Aprobarea necesitatii si oponunitatii obiectivului de investjtie,, Reabilitare pod peste

Barcau, str. I.LCaragiale" cu o valoare totala estimata
care

a

investitiei de 3.806.539,38 lei cu TVA din

C+M 3.295.822,44 lei cu TVA, conform devizului generalanexar.

Art,2

Aprobarea oportunitatii de a aplica o solicitare de finantare pe programul national de

dezvoltare locala, Subprogramul "Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor"i ill vederea
implementarii obiectivului de investitie Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale',

Art3

Aprobarea asigurarii finantarii de

la

bugetul local a cheltuielilor neeligibile, aferente

obiectirllui de investitie in cazul obtinerii finantarii prin "progamului national de dezvoltare
locala".

Ad.4

Prezenta hotarare se comunica cu lnstitutia Prefectului Bihor, primarul municipiulu Marghita, Directia

tehnrca , Comp. ataceri europene

Ilrescdinte dc sedinta
Borsi Erncst

/^-z-'
Marghita, nr.35 din 16.
Adoptata cu votul a

(lonl rxscmnraTir

