
PRIMARIA ciNDE$fl , JUDETUL DiMEovITA
strada PrincipalS,ciNDESTI-vALE
Tel/ Fax: 0245/240123 ROMANIA

e-mail: candest.Ldambovita@yahoo.com
CONSIIIUL LOCAL

HOTiRARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 9i a cheltuielilor de cofinantare
din bugetul local a unor investitii pentru obiectivul " Modernizare drumuri locale in

comuna Cindetti;udetul Dimbovila- Stn Suseni Dragoddnetti ". conform O.U.c.
Nr.28/2013

Consiliul local al comunei candesti, iudetul Dembovita, intrunit azi in Sedinti ertraordinar6 publicd;
AvAnd in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 6959/13.10.2014 - al doamnei BrEguIS Petruta- Fevronia- responsabil achizilii in cadrul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , prin care se propune pivind aprobarea
indicatorilor tehnico - economid Si a cheltuieliior de cofinanlare din bugetul local a unor investilii pentru obiectivul "
Modernimre drumuri locale in conuna Cindertt )udeluJ Dinbovila- Str. Suseni DragoddneSti "
' referatul asimilat expunerii de motive inregistrat nr.5851/25.07.2011 - privind initierea proiectului cu privire la aprobarea
indicatorilor tehnico - €conomici 9i a cheltuielilor de cofinantare din bugetul local a unor investilii pentru obiectivul "
Modenizare drumuri locale id comuna Cindefti,judetul Dimbovila- 

^tr. 
Suseni Dragoddne5ti "

- Proiectll de hot5rare cu privire la privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici Si a cheltuielilor de cofinanlare din
bugetul ocal a unor investilil pentru obiectivul " Modemizare drunui locale in canuna dndetti judelul Dinbovila- Stn
S6eni Dragoddnegti ",

. - Rapoartll comuna de avizare ale Comisiilor nr.1, 2, 9i 3 din cadrul Conslliului Local C6ndesti;
In temeiulr
> O.U,G, nr. 28/2013- OrdonanlS de urgenlS pentru aprobarea Programului nalional de dezr'oltare localS,

modificata 9i completat6 .

' 
Ordonanla Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor- modificaH 9i completaH .

> In baza dispoziliibr art.36, alin.1 si2,lit,,d" sialin.4, lit.,,d"- din Legea nr.215/2001 privind administralia
public6 localS, republicat6, cu modificErile 5i compleHrile ulterioare;

> In temeiul art, 45, alin.3 Si art, 115, alin,1, lit.,,b", din Legea n . 21512001, privind administralia public6
local6, republicat5, cu modific5rile ti complet6rile ulterioare ;

Consiliul local al comunei cindesti intrunit in Sedinti extraordilare din data de
17,L0.2OL4, legal constitu:ti;

HOTA R ASTE:

Art. 1 Se aprob; indicatorii tehnico - economici 9i a cheltuielilor de coflnanlare din
bugetul locai a unor investilii pentru obiectivul " Modernizare drumuri locale in comuna
Clndetti judetul Dinbovila- Str. Suseni DragodAnetti ", conform O.U,G. Nr. 2812013 ,
conform anexei care face parte integrantS din prezenta hot5rere.

Art,2 Prezenta hotarare va fi comunicata, prin grija secretarului comunei , Institutiei
Prefectului/ Primarului / precum si altor persoane interesate.

Prezenta hotiirare a fost adoptaH in urma votului favorabil a unui numir de 10 -consilieri din
totalul de consilierilor locali in fqnctie, ..-,.. voturi contra 9i ...-.. voturi abtinere.
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