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coNSrLruL LocAL AL coMUNEr rAugEgu-trAct-Agr
JUDETUT vArcEe

uorAnAREA t\R. s6
Privind: asigurarea finanldrii pentru categoriile de cheltuieli care nu se

ftnan[eazd de la bugetul de stat prin Programul Nalional de Dezvoltare
Local5., aferente investiliei ,,servicii de proiectare faza PT qi execr-r!ie
extindere alimentare cu apd in Comuna Pdugeqti-Mdglaqi, jude{ul VAlcea"

Consiliul Local al Comunei Pdugegti-Mdglaqi, judelul VAlcea,
intrunit in qedinla ordinard, astdzi2l.0B.2015, la care parlicipb un num6r de

12 consilieri comunali din numirul total de 13 alegi in funcfie;
LuAnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre

iniliat de cdtre prirnarul comunei privind asigurarea finanldrii pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanleazd, de la bugetul de stat prin
Programul Nalional de Dezvoltare Locald, aferente investiliei ,,Servicii de

proiectare faza PT qi execulie extindere alimentare cu apd in Comuna
Pdugeqti-Mdglaqi, j udelul V6lcea";

AvAnd in vedere:
- raporlul cornpartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Paugeqti-Mdglagi, inregistrat la nr. 5532 din data de 05.08.2015,
prin care se solicitd asigurarea finan{drii pentru categoriile de cheltuieli care
nu se frnanleazd de la bugetul de stat prin Programul Nalional de Dezvoltare
Local6, aferente investiliei ,,Servicii de proiectare faza PT gi execulie
extindere alimentare cu apd in Comuna Pdugegti-Mdglagi, judelul Vdlcea";
- H.C.L. nr. 7 din 09.02.2015 privind aprobarea listei de investi{ii qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru anul 20 1 5;

linAnd cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local, precum gi de raporlul de avrzare a proiectului de hotdrAre,
intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu preveclerile art. I0n2 alin (6) din Ordinul r-rr.

465 privind modificarea si completarea Nonnelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 2Bl20I3 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-
rninistrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr.

1.85U20t3;
in baza aft. 36 alin. (4)' lit. ,,d" din Legea nr. 21512001 privind

adrninistralia publicd local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

in terneiul art.45 alin. (1) qi u art. 115 alin. (l), lit. ,,b", alin. (3) ,

(5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd localS,



republicatS, cu rnodif-icdrile gi cornplet5.rile uiterioare, cll un nurndr de 12
voturi "pentru", adoptd urmdtoarea :

norAnAnn

ART.I Se asigurd finanlarea pentru categoriile de cheltuieli care nu se
frnan\eazd de la bugetul de stat prin Programul Nalional de Dezvoltare
Locald,, in sumd de 195,07 mii lei, aferente investiliei,,Servicii de proiectare
fazaPT gi execulie extindere alimentare cu apd in Comuna Piuqeqti-Mdglagi,
judelul Vdlcea".
ART.2 Prezenta hotdr6re va fi dusd la indeplinire de primarul comlrnei prin
comparlimentele de specialitate.
ART.3 Prezenla hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarului comunei
Pdugeqti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de 1ege, primarului comunei,
Instituliei Prefectului-judelul Vdlcea, Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi

AdministraJiei Publice qi se aduce la cunostinta publicd prin publicare pe
saitul primdriei.

Pregedinte de qedinp,
Sandu Mihai

Pauqeqti-Mdglagi, 27 .08.2018
Contrasemneazd,
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela


