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                                        HOT RÂRE 

           privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei  
     ,,Asfaltare drum comunal Fundeni-M l ieşti, comuna Gura Vitioarei ,  

                                     jude ul Prahova’’ 
 
         inând cont de prevederile art.1, art.5-art.7, art.10 din H.G.nr.907/2016 
privind etapele de elaborare si continutul –cadru al documenta iilor   
tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investi ii finan ate din 
fonduri publice , 
         Având în vedere devizul general nr.4060/6.07.2018 al investi iei ,,Asfaltare 
drum comunal Fundeni-Mălăieşti, comuna Gura Vitioarei , jude ul Prahova’’ 
întocmit de către proiectant Sc.Dumstrasse Project Design Srl Ploieşti, 
         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ teritoriale 
şi de avizul favorabil al comisiei pentru activită i economico- financiare amenajarea 
teritoriului si urbanism , 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.d si e , art.45 alin.2 lit.d, si art.115 
alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr. 215/2001, legea administra iei publice 
locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
 
                                    
                                     HOT R ŞTE : 
 

ART.1 - Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investi ii 
,,Asfaltare drum comunal Fundeni-M l ieşti, comuna Gura Vitioarei , jude ul 
Prahova’’care se finan ează din bugetul local, după cum urmează:  

- valoare totală investi ie : 580.767,52 lei , din care C+M : 525.224,35 lei 
- lungime drum: 700 m. 

ART.2 –Viceprimarul cu atribu ii de primar al comunei se însărcinează să ducă la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
 



 
 
 
ART.3 – Hotărârea se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică Institu iei 
prefectului - jude ul Prahova , viceprimarului cu atribu ii de primar al comunei, 
precum si compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin 
grija secretarului unită ii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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