ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investiţii
”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206 Talea, km 7+740 – km 9+000, Județul Prahova”
Având în vedere :
Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, președinte al Consiliului Judeţean
Prahova, precum şi Raportul nr. 3.576 din 22.02.2017 al Direcţiei Generale Tehnice și Patrimoniu, prin
care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii
”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206 Talea, Km 7+740 – Km 9+000, Județul Prahova”
-Prevederile art. 10 alin. (6) și (7) din Normele metodologice pentru punere în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.
1851/2013 republicat, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare;
-În temeiul prevederilor art. 91, alin. 3, lit. f şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1-

Se

aprobă

indicatorii

tehnico-economici

actualizați

ai

obiectivului

de

investiţii

”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206 Talea, Km 7+740 – Km 9+000, Județul Prahova”,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 Consiliul Județean Prahova își asumă finanțarea din bugetul propriu al județului Prahova a
tuturor cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare
locală;
Art.3- Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 9/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”Îmbrăcăminte
bituminoasă ușoară pe DJ 206 Talea, Km 7+740 – Km 9+000, Județul Prahova”;
Art.4- Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL

Ploieşti, 28 feb 2017
Nr. 026

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

Datorită faptului că a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru lucrări, obiectivul
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206 Talea, km 7+740 – km 9+000, județul
Prahova” va fi propus pentru finanțare prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat
prin O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit metodologiei de aplicare a acestui Program, respectiv prevederile art. 10, alin. (6)
și (7) din Ordinul nr. 1.851 din 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, printre
documentele care trebuie prezentate se numără și hotărârea consiliului județean de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici actualizați, în baza devizului general actualizat după încheierea
contractului de execuție lucrări.
Totodată, Consiliul Județean Prahova trebuie să se angajeze că va asigura finanțarea
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin Program, respectiv dirigintele de
șantier, asistența tehnica, cotele și taxele pentru Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa
Socială a Constructorilor.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat
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RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 9 din 26 februarie 2016 au fost aprobați
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 206
Talea, km7+740 – km 9+000, Județul Prahova”.
Datorită faptului că a fost încheiată procedura de achiziție publică pentru lucrări, acest
obiectiv va fi propus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat
prin O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit metodologiei de aplicare a acestui Program, respectiv prevederile art. 10, alin. (6)
și (7) din Ordinul nr. 1.851 din 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, printre
documentele care trebuie prezentate se numără și hotărârea consiliului județean de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici actualizați, în baza devizului general actualizat după încheierea
contractului de execuție lucrări.
Totodată, Consiliul Județean Prahova trebuie să se angajeze că va asigura finanțarea
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin Program, respectiv dirigintele de
șantier, asistența tehnica, cotele și taxele pentru Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa
Socială a Constructorilor.
Drept urmare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați pentru obiectivul de investiţii ”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 206
Talea, km7+740 -km 9+000, Județul Prahova”, pe care îl avizăm favorabil.
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