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CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A  N r . 9

Privitor la -  Aprobarea cofinanţării proiectului ‘Modernizare drumuri 
de interes local, comuna Pesceana, judeţul Vâlcea’.

Consiliul local Pesceana,intrunit in şedinţa ordinara la data de 30.01.2015, 
la care participa un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in funcţie.

In baza Hotararii nr.l /30.01.2015 prin care domnul consilier Popa Eugen-Alin 
a fost ales preşedinte de şedinţa pe o perioadă de 3 luni (ianuarie, februarie şi martie 
2015).

Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Pesceana,inregistrată la nr.345/ 

30.01.2015 .
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Pesceana, 

Înregistrat la nr.346/30.01.2015, prin care se propune admiterea proiectului de hotarare 
in forma si cu continutul initiat de primar.

Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare, 
Înregistrat la nr.347/ 30.01.2015, intocmit de secretarul comunei Pesceana.

In conformitate cu prevederile:
-art.91, alin.(3), l i t ’f  şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
art.44, alin.(l) din legea nr.273/2006 privind fmanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.

In temeiul art.45 alin.(l),din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica 
locala,republicată,cu un număr de 11 voturi”pentru”,adoptă următoarea:

H O T A R A R E :

Art.L- Se aprobă cofmanţarea proiectului ‘Modernizare drumuri de interes local, 
comuna Pesceana, judeţul Vâlcea’, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în 
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.-Consiliul Local atestă faptul că de obiectivul de investiţii promovat va 
beneficia întreaga comunitate reprezentată de populaţia locală ,agenţii economici şi 
instituţiile publice locale.
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Art.3.-Secretarul comunei va comunica prezenta Hotărâre , Direcţiei Economice, 
Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea şi Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor e i .
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Hotărârea nr, 9/2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU :

,Modernizare drumuri de interes local, comuna Pesceana, judeţul Vâlcea’

Tabelul centralizator al cheltuielilor neeligibile :

Studiu de fezabilitate 68.200 lei (inclusiv T.V.A.)
Organizarea procedurilor de achiziţie 18.600 lei (inclusiv T.V.A.)
Consultanţă 24.800 lei (inclusiv T.V.A.)
Asistenţă tehnică 148.536 lei(inclusiv T.V.A.)
Organizare de şantier 79.139 lei(inclusiv T.V.A.)
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 165.937 lei(inclusiv T.V.A.)

TOTAL 505.212 lei (inclusiv T.V.A.)
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