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HOTĂRÂREA NR. 32/2009 

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 
„REABILITAREA DRUMULUI COMUNAL DC 15 ŞI A STRĂZILOR COMUNALE 

DIN LOCALITĂŢILE DÂRJIU ŞI MUJNA” 
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia 

 
 

Consiliul local al comunei Dârjiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 27 iulie 2009, 

Având în vedere : 
• expunerea de motive prezentat de primar, 
• raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru 

programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

      Ţinând cont de prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadru a 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, prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională; 

      Analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
„REABILITAREA DRUMULUI COMUNAL DC 15 ŞI A STRĂZILOR COMUNALE 
DIN LOCALITĂŢILE DÂRJIU ŞI MUJNA” 

     În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit b), alin.(4) lit.d), şi art. 45  din  Legea 
nr. 215/2001 privind administraţiei publice locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
     Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „REABILITAREA 
DRUMULUI COMUNAL DC 15 ŞI A STRĂZILOR COMUNALE DIN LOCALITĂŢILE 
DÂRJIU ŞI MUJNA”,  conform Proiect nr. 831/2009, întocmit de SC. Kontur SRL., 
prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă a prezentei Hotărâre. 
       Art.2.   Finanţarea investiţiei se va realiza din fonduri FEADR, în cadrul 
măsurii 322. 

Art.3.  Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului 
prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se 
suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi. 

Art.4.-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Dârjiu.  
      Dârjiu, la 27 iulie 2009 
 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    CONTRASEMNEAZĂ 
 BESIKA TIBERIU     SECRETAR 
        KOVACS PIROSKA ANNA 


