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H O T A R A R E  

Privind aprobarea sumelor de la bugetul local al primariei comunei Ostrov, 

necesare pentru derularea si realizarea proiectului „Modernizare si asfaltare  

strazi  in Comuna Ostrov, Judetul Constanta”  

 

Consiliul local al comunei Ostrov , intrunit in sedinta ordinară la data de 

20.02.2014 

 

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Ostrov si 

raportul  intocmit de Compartimentul de specialitate   

Avand in vedere : 

- Hotararea Consiliului local Ostrov nr.105/20.012.2012 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat al proiectului 

„Modernizare si asfaltare  strazi  in Comuna Ostrov, Judetul 

Constanta” precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

- Devizul general  privind cheltuielile de capital necesare investitiei 

«  Modernizare si asfaltare strazi in comuna Ostrov », intocmit la 

data de 05.06.2013 de catre SC C&D DESIGN CONCEPT SRL 

-  raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Ostrov. 

In conformitate cu prevederile  OUG 28/2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala ; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.115 alin.lit.b din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu 

modificările si completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă S T E: 

Art.1: (1)Se aproba suma de 408.817 lei cu T.V.A. adica 92.896 euro, 

reprezentand cofinantarea de la bugetul local al comunei Ostrov pentru derularea 

si realizarea proiectului „Modernizare si asfaltare  strazi  in Comuna Ostrov, 

Judetul Constanta”  

(2)Suma reprezinta un procent de 3,51%  din valoarea proiectului 

susmentionat. 



Art.2 Compartimentul buget finante contabilitate, achizitii publice va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3: Secretarul comunei Ostrov va comunica prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate. 

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi, din totalul de 13 

consilieri prezenti, din totalul de 14 consilieri in functie, un post fiind vacant. 
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