ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BREBU
CONSILIUL LOCAL
Sat. Brebu Minastirei nr. 802, tel: 0244357521, fax: 0244358048,

HOTĂRÂREA NR. 20
privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 19/27.02.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 –
Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu – tronson III”
Consiliul Local al Comunei Brebu, Județul Prahova.
Avand in vedere:
-expunerea de motive întocmită de primarul comunei Brebu, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre,
înregistrată sub nr. 5204/26.03.2018;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 6020/04.04.2018;
-avizul secretarului comunei nr. 5232/26.03.2018;
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 5235/26.03.2018;
-prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, modificata;
-prevederile art. 44 alin. (1) si (4) si art. 45 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-adresa nr. 4770/20.03.2018 a Directiei Generale de Dezvoltare Regionala, Directia Lucrari Publice din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”d”, art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ARTICOL UNIC
Hotararea Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 19/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului, sat
Pietriceaua, comuna Brebu – tronson III” se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,Art.1 Aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC 4, din DJ
214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu – tronson III”, astfel:
- Valoarea totala a investitiei, inclusiv T.V.A. : 929,294 lei
- din care C+M : 847,946 lei
- Lungime drum care se va moderniza : 1138 m, intre km 1+663 si km 2+801
- Suprafata totala proiectata : 5908 m, carosabil proiectat : 4553 m, acostamente : 1138 m, suprafata
proiectata zid sprijin : 217 m, lungime zid sprijin proiectat: 239 m, latime parte carosabila : 4,00 m.
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.2 Devizul general este prevazut in anexa- parte integranta a hotararii.
3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.3 Se aproba cofinantarea pentru categorii de cheltuieli care nu se finanteaza prin P.N.D.L, in valoare de
21397 lei, din care s-au achitat 8000 lei, rest 13397 lei.
4. Dupa articolul 3 se adauga articolul 4 cu urmatorul cuprins:
“Art.4 Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului Judetul Prahova, biroului financiar contabil impozite sit
axe si tuturor celor interesati prin grija secretarului comunei.
Comuna Brebu, 4 aprilie 2018.
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