ROMÂNIA
JUDEŢ UL PRAW)VA
COMUNA CIORANI
CONSILIUL LOCAL

HOT Ă RÂREANR.
privind actuaJizarca pindpalitor indicatori tehnico-economici pentnz realizarea obicctivului dc
invcstiţii ,,infiinţarc reţca de canalizarc şi staţie de epurarc în Cornuna Ciorani, juda ţul
Prahova,, aprobaţi prin H.C.L. nr. l 5/1 0.03.2017

Consiliul Local al cornunei Ciorani, judeţul Prahova;
Având în vedere:
- Rcfcratul de aprobare înregistrat stib nr. 1 5943/3 1. 12.2019 al dornnului Marin
Voicu, Primar al Comunci Ciorani, jude ţul Prahova;
- Raportul dc specialitate nr. 2130/06.01.2020;
- Prevederilc O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului National de
Dczvoltarc Local ă, cu rnodiflcările şi completările ulterioarc;
- Prevederilc Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvolt ării rcgionalc şi
a(lministraţ iei publice, nr. 1 85 l /201 3 privind aprobarea Normelor met.odologice pcntru
punerea în aplicare a O.U.G. nr. 212013 pentru aprobarca Programului National de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi cornplctările ulterioare;
- Prevedcrilc H.O. nr. 90712016 privind ctapele de elaborare şi conţinutui-cadru
al documen(aţici tchnico- economice afcrcnte obiectivelor/proicctclor de investi ţii fnanţate
din fonduri publice, cu inodific ările şi complctărilc ulterioare;
- Prevcderile Lcgii finan ţelor publicc locale nr. 273/2006, cu modifîc ărilc şi
cornp1etrile ulterioarc;
In tcmeiul art. 129, alin. (2), Iit. b), alin. 4, Iit. d), art. 139, atin. (1), art. 196,
alin. (1), Iit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ărilc şi
conipletările ulterioare,
IJOTĂ RĂŞTE:
Art.1.Sc aprobă principalii indieatori tchnico - cconomici actualiza ţi, pcntru
obiectivil de investiiie ,, lnfîinţare reţea de canalizare şi staţic dc cpurare în Coinuna Ciorani,
judcţul Prahova,, finanţat prin Prograrnul Naţional dc Dezvoltarc Local ă, înscrişi în Anexa
nr. 1, care face parteintegrant ă din prczcnta hotărârc.
Art.2. Incepnd cu data prezentei hot ărâri, oricc alt ă prevedere având accla şi
obiect de reglcmentare îşi tncetcază aplicabilitatca.
Art.3. Prezcnta hot ărâre se comunic ă, prin intermcdiul secrctarutui general al
comunci Ciorani, persoanclor şi instituţiilor interesate.
Dată în Ciorani azi.
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