ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA BUCIUM
CONSILIUL LOCAL

Tel/fax: 0258-784112 ;0372898512
e-mail primaria.bucium@yahoo.com

Hotararea nr.34
din 06.07.2016
privind modificarea HCL Bucium nr.3/18.01.2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnici , actualizat cu TVA 20%, ai obiectivului de
investiţii„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA BUCIUM”, judeţul Alba
Consiliul Local al comunei Bucium, intrunit in sedinta ordinara in data de
06.07.2016, la sediul Primariei comunei Bucium;
Luând în dezbatere :
- proiectul de hotărâre privind „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN
COMUNA BUCIUM”, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala (varianta consolidata)
- ORDIN nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala (varianta consolidata)
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completatările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu
modificările şi completatările ulterioare, ale ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 34
din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederilor art. 36 alin.(2) litera ,,b”, alin.(4) lit.”d”
din Legea nr. 215/2001,privind admnistraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), din Legea nr. 215/2001 republicată, privind
administraţia publică locală, adopta prezenta
HOTARARE:
Art.1- Art. 2 al HCL Bucium nr.3/18.01.2016 se modifica si va avea
urmatorul continut:

„ Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local, conform
devizului general actualizat 2016, în valoare de 71,562 mii lei
inclusiv TVA, pentru investitia „Modernizare drumuri locale in
comuna Bucium”, jud.Alba.
Art.2 Celelalte prevederi ale HCL Bucium nr.3/18.01.2016,
raman neschimbate.
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Art.3 Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului comunei
Bucium, in termenul prevazut de lege:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba;
-primarului comunei Bucium.
Art.4 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Bucium, in sedinta
ordinara, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abtineri” si 0 „impotriva, din 11 consilieri
prezenti.

Presedinte de sedinta,

Avizat,
Secretarul comunei,
Jr.David Carmen-Nadia

Consilier local,
Abrudan Maria
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