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* ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la: aprobarea accesdrii Programului National de Dezvoltare Locala in

vederea finanferii de la bugetul de stat a obiectivului de investilie "Modernizare si
reabilitare st6zi si drumuri de interes local in oraqul Piata Olt"

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
AvAnd in vedere:

- Programul National de Dezvoltare Locala
- Raportul de specialitate m. 12246109.03.2017 , al Biroului urbanism cu propunerea de
aprobarea acces6rii Programului National de Dezvoltare Locala in vederea fina4arii de la
bugetul de stat a obiectivului de investdie " Modemizare si reabilitare strdzi si drumuri de
interes local in oraqul Piatra Olt'
- Prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL;
- Prevederile art. 10 alin(l) din OMDRAP m. l85ll20l3 pentru prxlerea in aplicare a

prevederilor OUG w.2812013 pentru aprobarea PNDL;
- Devizul general m. 12197107.03.2017, privind cheltuielile necesare realizalii obiectivului de

investitii "Modemizare si reabilitare strEzi si drumuri de interes local in oraqul Piatra Olt ";
- Prevederile Legii 27312006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Prevederile art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea nr.21512001 privind administa{ia public6
localE, republicatd, cu modific5rile qi completErile ulterioare;

in temeiul afi. 45 alin (1) art.l15 din Legea nr.21512001 privind administrafia publici
1oca15, republicatS, cu modificlrile gi completErile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobE accesarea Programului National de Dezvoltare Locala in vederea finantlrii
de la bugetul de stat a obiectivului de investdie " Modernizare si reabilitare sfrdzi si drumuri
de interes local in oragul Piatra Olt, judetul Olf'
Art. 2. Se aproba asigurarea finantarii cheltuielilor de 1a bugetul local penku unnatoarele

categorii de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL:
-cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului,

-studiile de fezabilitate/ documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii
-studiile de teren,

-studiile de specialitate

-expertizele tehnice si/ sau audit energetic,

-asistenta tehnica

-consultanta

- ta:re pentru obtinerea de avizelacorduri/autorizatii,

-organizarea procedurilor de aschizitii

-active necorporale

-cheltuieli conexe oryarizaii de santier,



-comisioane, cote, ta:re, costuri credite,

-cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Modernizare sireabilitare strazi
si drumuri de interes local in oraqul Piatra Olt" dupa cum urmeaza:

Capitol Fara TVA - lei Cu TVA -lei
Total general 15.061.662,70 11.923.378,6t

Valoare eligibila:
Cap 4; Proiectare PT

14.790.707,92 t7.600.942,42

Valoare neeligibila:

Cap.3 ; Cap 5

270.954,78 322.436,19

Art.4. Prezerfiahotarare se va inainta:

- Institutiei Prefectului - judetului OIt,
- Primarului orasului Piatra Olt
- Consiliul Judefean Olt,
- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi din 13
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