
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI  
 
                                           
 
                                    HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea sumei ce reprezintă cofinanţare la obiectivul de investiţii  
 ,,Lucrări de reabilitare la reţeaua de iluminat public comuna Gura Vitioarei ,  
                                judeţul Prahova’’ 
 

 
          Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi 
completările ulterioare ,  
         Luând act de Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala, 
         Luând act de Ordinul nr.199/2014 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul vice-prim ministrului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice nr.185/2013, 
         Ţinând cont de prevederile Hotărârii 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, cu modificările şi 
completările ulterioare ,  
        Văzând avizul de legalitate al Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare , amenajarea 
teritoriului şi urbanism , 
         În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c),f),l) si m), art.45 alin.1, art.48 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA VITIOAREI, JUDEŢUL 
PRAHOVA, 



 
                                          
                                         HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1- Se aprobă finanţarea proiectului ,, Lucrări de reabilitare la reţeaua de 
iluminat public comuna Gura Vitioarei , judeţul Prahova’’ cu valoarea totală 
de 586.703 lei , în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală instituit prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013. 
ART.2 -Se aprobă cofinanţarea proiectului în sumă de 37.974 lei din valoarea 
totală a proiectului. 
ART.3 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Gura Vitioarei . 
ART.4 -Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova , Primarului localităţii , Ministerului Dezvoltarii 
Regionale , Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene , precum si 
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin 
intermediul Secretarului unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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