ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40 /20.07.2020
privind aprobarea întocmirii documentaţie tehnico-economica D.A.L.I., în vederea realizării obiectivului
de investiţii ”Modernizare rețea de iluminat public în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere:
a)Referat de aprobare, înregistrata sub nr. 306/2056/20.07.2020 a primarului comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, privind necesitatea si oportunitatea realizarii documentaţie tehnico-economica
Studiu de Fezabilitate, in vederea realizarii obiectivului de investiţii ”Modernizare rețea de iluminat
public în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”;
b) Nota conceptuală întocmita de viceprimarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, dl Popa
Danut Nicolae, înregistrat cu numărul 305/2055/20.07.2020;
c)Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 7/19.02.2020, privind aprobarea Bugetului
local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetului
împrumuturilor interne pe anul 2020, a Programului anual de investiții publice 2020 și a Bugetului
instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții în anul 2020;
Având în vedere temeiul legal:
a) În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. “c” și “d”, alin. (4), lit. “a” și
alin. (5), lit. “a”, lit. “d” și lit. “h”, art. 129, alin. (2), lit. “d” și alin. (7), lit. “n”, din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Prevederile art. 37 din Legea 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si prevederile art. 44(1) şi (4) şi art.45 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile Legii 5/2020, privind bugetul de
stat, pe anul 2020;
c) Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013 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;
d) Prevederile H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
e) Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Prevederile Legii 98/2016, privind achizitiile publice si HG 395/2016, privind normele de
aplicare al legii 98/2016;
g) Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aprobarea Proiectului de
Hotarare privind întocmirii documentaţie tehnico-economica D.A.L.I., în vederea realizării obiectivului
de investiţii ”Modernizare rețea de iluminat public în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”și
adoptarea unei hotărâri în acest sens și adoptarea unei hotărâri în acest sens după cum urmează:

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnico-economice D.A.L.I., în vederea realizării
obiectivului de investiţii ”Modernizare rețea de iluminat public în comuna Roata de Jos, județul
Giurgiu”.
Art. 2. (1) Se aprobă includerea în Programul anual de investiții publice 2020 și în Lista anuală
de investiții publice 2020, obiectivul de investiții “întocmirea documentaţiei tehnico-economice
D.A.L.I., în vederea realizării obiectivului de investiţii Modernizare rețea de iluminat public în
comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”.
(2) Programul anual de investiții publice 2020 și în Lista anuală de investiții publice 2020
se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. Se aprobă cheltuielile estimate în sumă maximă de 59.500 lei, cu TVA inclus, necesare
întocmirii documentatiei tehnico-economice D.A.L.I., prevăzută de prevederile articolului 1 al prezentei
hotărâri, în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016, ce se vor suporta de la Capitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări .
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu.
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