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                                                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                                Nr.298/31.01.2019                              

                           privind actualizarea  cofinanțării  proiectului   ,, Modernizare străzi în comuna Rus ” 

 

                      Primarul comunei Rus , 

Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Rus nr.297/31.01.2019 ; 

-  raportul întocmit de compartimentul achiziții publice  ; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus ; 

- Contractul de finanțare nr.1958/06.03.2018 încheiat între MDRAP și Comuna Rus; 

- prevederile art.44 , alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare 

-  prevederile art.36, alin.(2), lit.(b) , alin. (4), lit. (d) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala 

, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                           

În  temeiul art.45 alin. (1) ,din Legea nr.215/2001,privind administratia publică locală , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.                                                        

                                                                         PROPUN: 

 

 Art.1. Se aprobă  actualizarea  cofinanțării  proiectului   ,, Modernizare străzi în comuna Rus ”, la  suma de 

129.010 lei, cu TVA inclus , sumă constituită din bugetul local.  

Art.2. Devizul general Anexă la HCL face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri , își încetează aplicabilitatea  Hotărârea Consiliului 

local Rus nr. 41/27.10.2017. 

 Art.4. Cu ducerea la  indeplinire a prezentei se incredinteaza  primarul  comunei Rus.   

 Art.5. Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei , către : 

                    -    Instituţia Prefectului -Județul SĂLAJ; 

                    -    MDRAPFE ; 

                    -    D-lui Primar al comunei; 

                    -    Compartiment contabilitate; 

                    -    Dosar hotărâri și Dosar ședință; 

                    -    Se aduce la cunostință publică prin afisare pe site: www.comunarus.ro  

 

 

INIȚIATOR,                                                                       AVIZAT pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                                  Secretarul comunei,  

PINTEA ALEXANDRU                                                           Bora Ioan-Marian 
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