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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si Modernizarea retelei de strazi urbane, oras Breaza,
judetul Prahova” cu documentatia aferenta si cheltuielile legate de acesta

Având în vedere expunerea de motive nr.7727/24.05.2008, formulată de dl. George Maracineanu,
Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de Ghidul solicitantului Programul operational Regional 2007-20013 Axa prioritara 2“Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale” Domeniul major de interventie 2.1Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv constructia/reabilitarea
soselelor de centura”
Luand act de:
raportul de specialitate nr.7730/24.05.2008, intocmit de reprezentantul Biroului
UIAPATPM;
raportul de specialitate nr.7771/24.05.2008, intocmit de reprezentanta Oficiului Integrare
Europeana
raportul de specialitate nr. 7770/24.05.2008, intocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu
Financiar Contabil;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.7772/24.05.2008, al secretarului orasului Breaza;
In temeiul prev. Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si
completata;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin.(4), lit.”d” raportat la alin.(2), lit.”b”, coroborat cu art.115, alin.
(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
Art.1. Aproba documentatia tehnico-economica in faza de “studiu de fezabilitate” pentru
obiectivul “Reabilitarea si modernizarea retelei de srazi urbane, oras Breaza, judetul Prahova cu
indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa la prezenta.
Art.2. (1) Se aproba finantarea din bugetul local a contributiei proprii in procent de 2% din
totalul cheltuielilor proiectului “Reabilitarea si modernizarea retelei de srazi urbane, oras
Breaza, judetul Prahova”.
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(2) Orice cheltuiala neeligibila precum si orice cheltuiala suplimentara ce va aparea in timpul
implementarii proiectului va fi suportata din bugetul local.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie
Publica Locala: Prefecturii Prahova, Biroului UIAPATPM, Serviciului
financiar-contabil, Oficiului Integrare Europeana din cadrul Primariei
orasului Breaza.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Daniel Neagoe

Contrasemneaza,
Secretar,
Elena Moldoveanu

Breaza, 29 mai 2008
Nr.36
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