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HOTĂRÂREA  
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii  

,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului,  Tronson III, sat Pietriceaua, Comuna 
Brebu, Judetul Prahova’’ si a devizului general 

 
 

Consiliul Local al Comunei Brebu, Județul Prahova. 
Avand in vedere: 

-expunerea de motive întocmită de primarul comunei Brebu, în calitate de inițiator al proiectului de 
hotărâre, înregistrată sub nr. 2870/26.02.2019; 
-avizul secretarului comunei nr. 2873/26.02.2019; 
-prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 
publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene, modificata si completata; 
-adresa nr. 21748/11.02.2019 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia 
Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura; 
-prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, 
modificata; 
-prevederile art. 44 alin. (1) si (4) si art. 45 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”d”, art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit.”b” 
din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

     ART.1.- Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii  
,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului,  Tronson III, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, 
Judetul Prahova’’, dupa cum urmeaza: 

- TOTAL GENERAL: 1,265,353 LEI, DIN CARE, 
- C + M: 1,193,540 LEI 
- BUGET DE STAT: 900,130 LEI 
- BUGET LOCAL: 365,223 LEI 

     ART.2.- Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii  ,,Modernizare DC 4, 
din DJ 214 – Cabana Padurarului, Tronson III, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova’’ 
conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari. 
     ART.3.- Se aproba finantarea de la bugetul local al Comunei Brebu a cheltuielilor in suma totala de 
365,223 (TVA inclus), conform devizului general actualizat. 
     ART.4.- Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari orice alta prevedere avand acelasi obiect de 
reglementare isi inceteaza aplicabilitatea. 
     ART.5.- Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului Judetul Prahova, biroului financiar contabil 
impozite si taxe, compartimentului investitii si achizitii publice si tuturor celor interesati prin grija 
secretarului comunei. 
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