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HOTĂRÂRE
Cu privire la : aprobare documentație tehnico – economică pentru obiectivul de investiții
,, Modernizare și reabilitare iluminat public în comuna Fărcașele, județul Olt,,
Consiliul Local al comunei Fărcașele, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.06.2018;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3484 din 22.06.2018, a primarului comunei Fărcașele, cu privire
la susţinerea proiectului de hotărâre;
-Raportul de compartimentului de specialitate nr. 3485 din 22.06.2018, al compartimentului
de resort cu privire la susţinerea proiectului de hotărâre ;
- Raportul de avizare nr. 3486 din 22.06.2018, al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comuneiFărcașele;
-Nota conceptuală privind obiectivul de investiții ,, Modernizare și reabilitare iluminat public în
comuna Fărcașele, județul Olt,
-prevederile art. 20 lit.h) şi i), art.44 alin.(1), art.45 alin.(1) și art.46 din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile
Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice ;
-prevederile art.3 alin.(1), lit.l) și m), art.4 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare ;
-prevederile Legii nr. 2 publicată în Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2018 – Legea
bugetului de stat pe anul 2018;;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.8 din 08.02.2018, cu privire la aprobare
buget local de venituri şi cheltuieli al comunei Fărcașele, pe anul 2018;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.10 din 08.02.2018, cu privire la aprobarea
planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr.5 din 08.02.2018, cu privire la însușirea
domeniului public al comunei Fărcașele;
-prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic
al acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.125 și art. 126 din Legea nr. 215/2015, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a
unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 – art.85, din Legea nr.24/2000, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și c), raportat la cele ale alin.(6) lit.a), pct.11,
art.39 alin.1, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) și art.126 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.(1). Se aprobă documentația tehnico – economică pentru obiectivul de investiţii
,, Modernizare și reabilitare iluminat public în comuna Fărcașele, județul Olt”, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) - Suma necesară realizării obiectivul de investiții menționat la alineatul (1), se regăseşte
la capitolul bugetar 70.02 ,, locuințe, servicii și dezvoltare publică’’, Titlul 71.01.30.,,alte active fixe”,
articolul bugetar 70.02.06. ”Iluminat public și electrificări rurale”.
Art.2. – Se delegă viceprimarul comunei Fărcașele, domnul Vladu Leon Viorel, în vederea
încheierii unui contract în condiţiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului menţionat la art.1.
Art.3. –Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Viceprimarului comunei Fărcașele;
- Biroul contabilitate, impozite și taxe locale;
- Persoană desemnată cu achizițiile publice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PĂSĂRICĂ STELIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr.28 din 29.06.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 29 iunie 2018, cu respectarea
prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total
de 12 consilieri prezenți în ședință
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