ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL

C

CASTRANOVA

JUDETUL DOLJ

HO
pnivind modifiicarea HCL nr.
,RETEA DE CAN

Consiliul Local al com
de25 aprilie 2018.
Avand in vedere:
- Raportul compartimentului de
- Prevederile art.44 din Legea

A Nr. 15 din25.04.2018
din 18.10.2017 privind cofinantarea obiectivurui de investitii:
SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CASTRANOVA
JUDETUL DOLJ"

ARARE

Castranova , judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data

,ecialitate din cadrul primariei Castranova, judetul Dolj;
.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare ;
- Prevederile art.7 alin.l lit.a in oUG nr.28/2013 pentru aprobarea programului National de
Dezvoltare Locald. cu modi
nile si completarile aduse prin ordinul nr.l95r/2013 privind
aprobarea Normelor metodolo ice pentru punerea in aplicare a prevederilor ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.28120 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala.
cu
modificarile si completarile ul
- Prevederile art.5 lit.a), art.6 in.l din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor OUG 2812013
tru aprobarea Programului NaJional de Dezvoltare Local6,
aprobate prin Ordinul MDRAP
.185I/2013, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile 36 alin.l. alin. lit.b), alin.4 lit.a) si lit.d), din Legea 215/2001 privind
administrastia publica locala,
icata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 alin.l din Legea 21512001privind administrastia publica
locala,republicata, cu modifi car
si completarile ulterioare,

TIOTARASTE:
Art.l

Se aprobd modifi

obiectivului de investitii:
COMT]NA CASTRANOVA
"Art.1 Se aprobd cofi
STATIE DE EPURARE IN

art.1 din HCL nr.36 din 18.10.2017 privind cofinantarea

Programul National de Dezvol
unor cheltuieli care nu se fi

DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN
TUL DOLJ'', dupd cum urmeazd:
obiectivului de investitii "RETEA DE CANALIZARE SI
UNA CASTRANOVA JUDETUL DOLJ' implentat prin
Locald (PNDL), cu suma de 737.561lei cu TVA, pentru plata
prin Programul PNDL"

Art.z Prezenta hotarare
comunei Castranova pentru

va inainta: Institutiei Prefectului
la indeplinire.

Presedinte de

Andronache

,L a
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- judetului Dolj, primarului

