ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 4
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la proiectul „Modernizare strazi in satele Deleni si
Zizinca”, comuna Deleni, judetul Vaslui.

- având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Deleni, prin care se

„Modernizare
strazi in localitatile Deleni si Zizinca, in comuna Deleni”, judetul Vaslui;
motivează necesitatea, oportunitatea şi eficienţa realizării Proiectului de investiţii

- având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Deleni şi raportul de comisie de specialitate a Consiliului Local referitor la
adoptarea proiectului de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local;
- având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modofcarile
si completarile ulterioare şi Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;
- având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
cesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr.105/2010 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii;
- in temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6), pct. 14 ; ale art. 45
alin. (1) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind admiistraţia publică locală, republicată cu
modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELENI, JUDETUL VASLUI.

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate a Proiectului de investiţii „Modernizare

localitatile Deleni si Zizinca, in comuna Deleni”,

strazi in

judetul Vaslui.

Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici a investitiei

„Modernizare strazi in

localitatile Deleni si Zizinca, in comuna Deleni”in valoare totala

cu TVA de 4.241.962 lei,

echivalent 996.234 €, la cursul de 4,2580 lei/€ la data 07.01.2011, din cate C+M = 3.898.961 lei,
echivalentul 915.679 €.
Art. 3. Se inainteaza spre finantare catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin
Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI).
Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza domnul ZANFIR VASILEPrimarul comunei Deleni, judeţul Vaslui.
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