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                                      H O T  R Â R E 

     privind aprobarea obiectivului de investitii,, Lucr ri de reabilitare re ea de  
             iluminat de public în comuna Gura Vitioarei, jude ul Prahova”  

                                      pentru anul 2018 

 
         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 , 
          Analizând prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Na ional de Dezvoltare Locală, cu modificări şi 
completări aduse prin Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen ă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Na ional de Dezvoltare 
Locală, cu modificările şi completările ulterioare , 
         Având în vedere studiul de fezabilitate , precum şi devizul general actualizat 
nr.3993/3.07.2018 al obiectivului de investi ii ,, Lucrări de reabilitare re ea de 
iluminat public în comuna Gura Vitioarei, jude ul Prahova’’, întocmite de către 
Sc.M.F.G. Business Srl, 
         inând cont 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.2 , lit.b,art. 45si art.115 alin.1, lit.b  din 
legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare , 
        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova, 
 
                                      HOT R ŞTE : 
 
ART.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate  întocmit de catre firma  S.c. M.F.G 
Business Srl aferent executarii obiectivului de investi ii ,, Lucr ri de reabilitare 



re ea de iluminat de public in comuna Gura Vitioarei, jude ul Prahova’’, 
având o valoare totala de 563.383,73  lei , inclusiv TVA.  
ART.2. -Se aprobă obiectivul  de investitii,, Lucr ri de reabilitare re ea de 

iluminat de public in comuna Gura Vitioarei, jude ul Prahova- Proiectare + 

Execu ie” pentru anul 2018, având o valoare totala de 474.354,19 lei,  f r  TVA, 
sumă ce va fi decontată din fonduri proprii sau din alte fonduri atrase si constituite 
în mod legal la bugetul local , în decurs de 60 luni, prin bugetare multianuală. 
ART. 3- Se împuterniceşte Stănescu Gheorghe, viceprimarul cu atribu ii de primar 
al comunei Gura Vitioarei, pentru a semna documenta ia necesară cu privire la 
realizarea obiectivului de investi ii men ionat mai sus. 
ART.4 -Prezenta hotărâre se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică Institu iei 
prefectului - jude ul Prahova , viceprimarului cu atribu ii de primar al localită ii , 
Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administra iei Publice şi Fondurilor 
Europene, precum si compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 
primarului, prin grija secretarului unită ii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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