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HOTĂRÂRE 

NR.9 DIN 28.02.2017 

PRIVIND APROBAREA VALORII TOTALE A INVESTITIEI 

„MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, JUDETUL NEAMT” - 

OBIECT I 

FINANŢAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Consiliul local al Comunei Bahna, judeţul Neamt intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2017 

- Cu respectarea prevederilor Legii 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 41 – 48 din Legea 273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la investiţiile publice locale; 

- Examinând expunerea de motive ale Primarului Comunei Orbeni din care rezultă necesitatea 

realizarii investitiei: „MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, 

JUDETUL NEAMT” - OBIECT I,  finanțat prin Programul naţional de dezvoltare locală ; 

- În baza: art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (2), lit. „d”, alin. (4), lit. „d”, alin. (2), lit. „a”, 

pct. 10, 18,alin. (9) şi art. 45alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.Se aprobă valoarea totala a investiției in valoare de 6.745.709,00 lei TVA inclusa, pentru 

realizarea proiectului„MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, 

JUDETUL NEAMT” - OBIECT I, finantat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru 

domeniul specific “construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate si 

incadrate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri de interes 

local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor”. 

Art. 2.Primarul şi serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 .Secretarul comunei va asigura publicitatea prezentei hotărâri la sediul instituţiei şi va 

comunica prezenta hotărâre: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt pentru exercitarea controlului de legalitate; 

- Primarului Comunei Neamt 

- Compartimentului Contabilitate 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

         CONSILIER,                                                                        Contrasemnează 

 

ANGHEL  IOAN                                                                       Secretarul    comunei, 
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