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HOTARARE
privind aprobarea proiectului“Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, 

oras Breaza, judetul Prahova”

 
 
Având în vedere expunerea de motive nr12082/18.08.2008 formulată de dl. Ferastraeru 
Nicolae, 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 2.1- Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi 
urbane, inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”
Luand act de: 
- raportul de specialitate nr.12312/22.08.2008 intocmit de reprezentantul Biroului 
UIAPATPM;
- raportul de specialitate nr. 12313/22.08.2008 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.12314/22.08.2008 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.(2) lit. “d” din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;
 
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

 
 

Art.1.Aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul 
“Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, oras Breaza, judetul Prahova”.  
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Art.2. Se aproba proiectul “Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, oras 
Breaza, judetul Prahova” si indicatorii tehnici ai obiectivului, dupa cum urmeaza:

-          23 de strazi si 2 parcari
-          lungimea drumului: 20,653 Km
-          durata Realizare: 55 luni

Art.3. Se aproba proiectul “Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, oras 
Breaza, judetul Prahova”, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in documentatia de 
avizare a lucrarilor de interventie, care face parte integranta din proiect si o valoare totala 
de 57.445.508,67 lei (inclusiv TVA).
Art.4. Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul “Reabilitarea si 
modernizarea retelei de strazi urbane, oras Breaza, judetul Prahova”, in cadrul 
Programului Operational Regional, Axa prioritara 2 “Imbunatatirea infrastructurii de 
transport regionale si locale”, domeniul de interventie 2.1. “Reabilitarea si modernizarea 
retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de 
centura”, in valoare de 58.382.382,47 lei (inclusiv TVA).
Art.5. Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a 
proiectului “Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane, oras Breaza, judetul 
Prahova”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare.
Art.6. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 980.903,23 lei, reprezentand 
contributie proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor  eligibile ale proiectului.
Art.7. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 15.664,04 lei reprezentand 
cheltuieli neeligibile aferente proiectului “Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi 
urbane, oras Breaza, judetul Prahova”.
Art.8. Se aproba finantarea sumei de 500.000 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce 
va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform 
legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anilor  2010-2013.
Art.9. Se aproba finantarea sumei de 9.321.556,87 lei, reprezentand TVA, aferenta 
cheltuielilor proiectului “Reabilitarea si modernizarea retelei de srazi urbane, oras Breaza, 
judetul Prahova” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent cheltuielilor 
eligibile conform OG nr. 29/2007, (reprezentand 9.318.580,70 lei).
Art.10 Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe 
care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.
Art.11. Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a 
obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre 
consiliul local.
Art.12. Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat 
finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care 
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se va asigura exploatarea si intretinerea sa.
Art.13. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile 
legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, 
protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.14. Pe data aprobarii prezentei se revoca HCL nr. 26/29.05.2008. 
Art.15. 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:                                                                       Contrasemneaza:
            Consilier,                                                                                 Secretar,
 
        Marin Tatulescu                                                                    Elena Moldoveanu
 
 
Breaza, 28 august 2008
Nr.68
 

file:///C|/hotarari%202008/hot68.htm (3 of 3) [07.05.2012 10:11:27 AM]


	Local Disk
	ROMANIA


