ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea accesării Programului Național de Dezvoltare Locală și
întocmirea studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de autorizare a lucrărilor
de intervenție aferente obiectivelor de investiție de interes local
Consiliul local Macea
Văzând,
-Raportul de aprobare întocmit de primarul comunei, înregistrata cu nr. 1694/23.02.2016,
cu privire la necesitatea întocmirii Studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investiție
de interes local;
-Raportul compartimentului urbanism nr.1695/23.02.2017;
Ținând seama de: prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, ale Ordinului nr. 1851/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare ale conţinutului -cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii şi lucrări de intervenţii,
Luând în considerare prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 priivind
finanțele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. d și e , art. 45 alin. 1 și art. 115 alin.1 lit. b
din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale , republicată , cu modificările
şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Macea ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1(1) Se aprobă accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală și întocmirea
studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de autorizare a lucrărilor de intervenție, după
caz, pentru următoarele obiective de investiție:
a) “Modernizare străzi în comuna Macea, județul Arad, etapai II” ;
b) "Extindere, reabilitare și modernizare sediu primărie, în comuna Macea, județul Arad";
c) "Extindere, reabilitare și modernizare Școala gimnazială "Pavel Covaci" - corp cu
număr administrativ 527 , în comuna Macea, județul Arad";

d) "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Pavel Covaci" – corp cu număr
administrativ 528, în comuna Macea, județul Arad";
e) "Reabilitare și modernizare unitate sanitară, în comuna Macea, județul Arad".
(2) Cheltuielile necesare întocmirii documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) se vor suporta din excedentul bugetului local
la data de 31.12.2016.
ART.2 - Cheltuielile neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală,
impuse de implementarea proiectelor prevăzute la art.1, precum şi cheltuielile de
întreţinere şi exploatare a acestora, se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.
ART.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Macea.
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