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HOTĂRÂREA nr. 69 din 26.11.2015
privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Renovarea,
modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”
Consiliul Local al Comunei Borlești, județul Neamț
Având în vedere:
• Avizul tehnico-economic al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
• Ghidul solicitantului, Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;
• Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si
Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din
H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții", cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la
Strasbourg la 15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. d), al alin. 6, lit. a), punctul 4, coroborate cu art.
115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și
republicată,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Renovarea,
modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”,
denumit în continuare Proiectul.
Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului menționați în Anexa 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 3 – Primarul comunei, dl. Iliuță Vasile, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ȚURCANU FLORIN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
STAICU CRISTINA

Nr. consilieri prezenți: … din totalul de 14 consilieri
Nr. voturi pentru: …

