ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.15 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea
proiectului investiţiei "Modernizare drumuri săteşti în comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin"
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul de avizare a
comisiei de specialitate a Consiliului local,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. d) coroborate cu prevederile art. 45 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare drumuri săteşti în
comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin", astfel:
- lungime totală străzi modernizate în Naidăş şi Lescoviţa: 7738 m;
- lăţime parte carosabilă de 4,0 m, lăţime acostamente 2 x 0,5 m;
- structură rutieră nouă cu îmbrăcăminte asfaltică;
- şanţuri trapezoidale betonate;
- podeţe tubulare Ø800 mm, Ø600 mm, Ø500 mm.
Valoarea totală:
6.707.331,0 lei ( inclusiv TVA)
(în preţuri – 01.01.2016),
din care: valoare eligibilă :
6.528.134,0 ( inclusiv TVA)
Valoarea neeligibilă TVA :
179.197,0 lei ( inclusiv TVA)
Art.2. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1,
valoarea de cofinaţare impusă de program, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru
acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local, prin rectificări ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Naidăş.
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48 alin.(2),
art.49, art.115 alin.(3) şi (5) şi art.117 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată:
- Primarului comunei Naidăş;
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Caraş – Severin.
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