
           România 
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Extindere reţea de 

canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului National de Dezvoltare Locala, actualizată;
- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, republicat;

- Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate
prin Ordinul vice-prim-ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice nr.185/2013,

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare,

- analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
“Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

Examinând : 
- raportul compartimentului contabilitate;
- avizul comisiei de specialitate.

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

HOTĂRĂŞTE

                Art.1.- Se aprobă finanţarea proiectului “Extindere reţea de canalizare în 
comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”, cu valoarea totala de 8.170.540 lei, in 
baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013.
               Art.2. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 531.620 lei din 
valoarea totală a proiectului, din bugetul local al comunei.



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

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local 
nr. 15/10.02.2016 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii “Extindere reţea de 
canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

.

        

         Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează
            Necula Gheorghe                                                                           Secretar               

                Ionescu Tudoriţa

Nr. 36
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi 09.08.2017


