
 
R O M Â N I A           
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A    NR.  177 
de aprobare a indicatorilor tehnico – economici actualizați, devizul general actualizat pentru 

investiția – ”ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA”  
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2018;   
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 

Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului 
comunei ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și  conţinutului-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din fonduri 
publice, prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 36,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 şi art. 115, alin.1, lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru investiția ”ASFALTARE STRĂZI 
ÎN COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA” , (conform anexei nr.1), sub următoarea formă:  

- Valoarea totală a investiției -  10.216.102,43 lei  
- Construcții montaj – 9.318.370,53 lei 
   Art.2. – Se aprobă devizul general actualizat conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

 Art.3. – Se aprobă cofinanțarea din veniturile proprii ale bugetului local, a cheltuielilor neeligibile 
prin P.N.D.L. pentru investiția – ”ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEȚUL 
CONSTANȚA”  conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.  
   Art.4. -Secretarul comunei va comunica prezenta  hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa 
– pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, 
compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Biroului Contabilitate, Buget-Finanțe, Impozite și 
Taxe, Compartiment Implementare Proiecte, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin 
afişare. 
            Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 
„abţineri”, din totalul de  15  voturi exprimate. 
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