ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea revizuirii Studiului de fezabilitate pentru Proiectul “ Reabilitarea si
modernizarea retelei de strazi urbane, oras Breaza, judetul Prahova”
Având în vedere expunerea de motive nr.16660/19.11.2009 formulată de dl.Ferastraeru
Nicolae, Primarul orasului Breaza;
Ţinând seama de:
- raportul nr.16661/19.11.2009, întocmit de reprezentantul Compartimentului API din cadrul
Primariei orasului Breaza;
raportul Comisei pentru administraţie publică locală, juridic… din cadrul Consiliului
Local al oraşului Breaza;
− raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.16663/19.11.2009 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu :
-HG 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferent investiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
-Ordinul 276/2009 pentru modificarea si completarea unor prevederi din HG 28/2008;
- Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii
de transport regionale si locale“ Domeniul major de interventie 2.1 „Reabilitarea si
modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea
soselelor de centura“ Gidul Solicitantului;
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin.(1) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Aproba revizuirea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul “Reabilitarea si
modernizarea retelei de strazi urbane, oras Breaza, judetul Prahova” pentru care s-a depus
cerere de finantare in cadrul Programului Operational Regional-Axa prioritara 2 Domeniul
major de interventie 2.1.
Art.2. Sumele necesare elaborarii documentatiei se vor aloca si aproba prin bugetul
local pe anul 2009, la urmatoarea rectificare de buget.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică
Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Compatimentului API, coordonatorului de proiect si
Serviciului Financiar-Contabil.
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