Hotărâri ale consiliului local (cele mai importante cu carater normativ):
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 15.
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Podeţ casetat
pe DC 105A din DJ 247-Rîşniţa-DC 105 în localitatea Laza”, comuna
Laza, judeţul Vaslui precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia
În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
Analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi pe cele ale
Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor;
Luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a
infrastructurii în spaţiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea
oportunităţii proiectelor;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003
privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului
„Podeţ casetat pe DC 105A din DJ 247 – Râşniţa –DC 105 în localitatea Laza” comuna
Laza, judeţul Vaslui;
Având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) şi m), art.68 alin.(1) lit.b),
precum şi pe cele ale art.128 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LAZA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Podeţ casetat pe DC 105A
din DJ 247 – Râşniţa – DC 105 în localitatea Laza”, comuna Laza, judeţul Vaslui,
pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în
spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, respectiv indicatorii
tehnico-economici, după cum urmează:
a) valoarea totală a investiţiei: 274.758, 243 lei;
Din care (C + M): 222.966,148 lei;
b) durata de realizare a investiţiei: 11 luni;
c) capacităţi în unităţi fizice:
- Podeţ casetat tip C3..................................- 1 buc;
- Lungime totală rampe acces podeţ...........- 0,200 km;
- Şanţuri betonate........................................- 250,00 m.p.;
- Rigola betonată.........................................- 150,00 m.p.;
- Amenajare şi consolidare albie cu gabioane – 30 m.l.;
Art.2. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut
la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă
din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.
Art.3. Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LAZA, prevăzută în anexa.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Laza – Popovici Vasile.
LAZA, 15.06.2006
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, RADU CONSTANTIN

Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI LAZA,
PUŞCAŞU IOAN

