
 
                                                                                              

                                             HOTĂRÂREA nr. 218                                     

   din data de 18 octombrie 2017 

 

  -privind modificarea si completarea art. 1 si art 2 din HCL nr.176/2017: 

 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii  

„Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, judetul Brasov”, 

ca urmare a finantarii aprobate prin PNDL II 

 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

întrunit în ș edinț ă extraordinară, 

 

             

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30.717 din 16.10.2017 al Biroului investiţii, achiziţii, prin 

care se propune aprobarea noilor cuantumuri ale cofinantarii si implicit a finantarii alocate pentru obiectivul 

de investiţii “Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, judeţul Braşov ”, 

           Analizând adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei publice si Fondurilor Europene 

nr. 89737/19.07.2017, 

          Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 

din fonduri publice, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si 

completările ulterioare, 

Analizând documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 

“Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, judeţul Braşov ” 

           Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin.  (2) lit. b), alin. (4) lit. d), precum si pe cele ale art. 

128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. I - Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL.nr.176/2017 care va avea urmatorul 

continut: 

 „Art.1 Se aproba finanţarea obiectivului de investiţii “Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, 

judeţul Braşov ”,  cu valoarea totala de 5.331.339 lei, în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locala 

instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de 5.119.268,00 lei.” 

Art. II – Se modifica si se completeaza art 2 din HCL.nr. 176/2017 care va avea urmatorul continut: 



  „Art.2. Se aproba cofinanţarea proiectului cu valoarea de 212.071,00 lei, din valoarea totala a 

obiectivului de investiţii.” 

            Art. III –Celelalte prevederi ale HCL.nr.176/2017 raman valabile. 

     

 

         

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

                   POPA OVIDIU NICOLAE                Secretarul municipiului, 

                                           LAURA ELENA GIUNCA 

  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

   Hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi pentru. 

   Consilieri în funcție -19 

   Consilieri prezenți -11 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1 ex. Dosar şedintă 

- 1 ex. Colecţie 

- 1 ex. Prefectură 

- 1 ex. Primar   

- 1 ex. Secretar 

- 1 ex. Birou Investiţii şi Achiziţii Publice 

- 1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 

- 1 ex. Afişare. 

 

 

 

 

 

Cod: F-50 

     

 

 

 


