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H O T Ă R Â R E A NR. 66/2017
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „ Modernizare, renovare
și dotare cămine culturale în comuna Densuș, județul Hunedoara”
Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Densuş, nr. 45/80
din 21.09.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/68 din 21.09.2017 şi avizul
favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local Densuş, nr. 47/57 din
24.09.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 80 din 21.09.2017, privind aprobarea
valorii de investiție a proiectului „ Modernizare, renovare și dotare cămine culturale în
comuna Densuș, județul Hunedoara”.
Proiectul “Modernizare, renovare și dotare cămine culturale în comuna
ș,
județ
Densu
ul Hunedoara”, a fost finanţat prin Contractul de finanţare nr.
C 0760CM00011652200053/21.09.2017 şi a actului aditional nr. 1/21.09.2017, având o
valoare totală de investiție de 3.044.743,04 lei, din care : 2.214.677,95 lei valoare eligibilă
și 830.065,09 lei valoare neeligibilă.
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi în baza art. 36, alin. (2), litera “b”, alin. (4), litera
“d” şi art. 45, alin. (1), din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Aprobă valoarea de investiţie a proiectului “Modernizare drumuri
comunale și străzi în comuna Densuș, județul Hunedoara”, cu o valoare totală de
3.044.743,04 lei, din care : 2.214.677,95 lei valoare eligibilă și 830.065,09 lei valoare
neeligibilă, conform contractului de finantare nr. C 0760CM00011652200053/21.09.2017
şi a actului aditional nr. 1/21.09.2017
Art. 2.- Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri;
Art. 3.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului
Hunedoara, Primarului comunei Densuș și compartimentului buget, contabilitate din
cadrul Primariei comunei Densuş.
Densuş, 24

septembrie

2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
Hotărârea a fost aprobată în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei
Densuş, din data de 24 septembrie 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum: 6
voturi “pentru”, 0 voturi “abţineri”, 0 voturi “ contra”.

