
            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei de

 drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii;

- ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 –  ’Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale’;

- fişa măsurii MIGAL 4 ‘Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural’; 
- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- analizând proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului. 
Examinand :

- expunerea de motive a primarului înregistrată la nr. 210/22.11.2012 ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 211/22.11.2012 ;
- avizul comisiei de specialitate înregistrat la nr. 212/22.11.2012.

În temeiul art. 36  alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) 
lit. b) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic al obiectivului „Îmbunătăţirea reţelei de 
drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” şi principalii indicatori tehnico-
economici ai investiţiei pentru care se solicită finanţarea prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltarea Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Măsura 413 
prin Măsura 322 – „Renovarea şi dezvoltarea satelor”, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Numărul de locuitori ai comunei Mihail Kogălniceanu este de 3.167 
locuitori.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
primăriei Mihail Kogălniceanu, precum şi pe site-ul propriu 
www.primariamihailkogalniceanu.ro.

            Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Cioară Marian                                                                       Secretar
                                                                                                          Vişan Tudoriţa

Nr. 31 
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 22.11.2012  

    

  

http://www.primariamihailkogalniceanu.ro/


Anexa 1 la H.C.L. nr. 31/22.11.2012 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiţiei: 595.611 lei (inclusiv TVA)
 
din care construcţii – montaj: 529.040 lei (inclusiv TVA)

2. Capacităţi:

Lungime totală = 0,740 km

     3.   Durata de realizare a investiţiei: 24 luni.

            Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează
                 Cioară Marian                                                                       Secretar
                                                                                                          Vişan Tudoriţa
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