
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
H O T A R A R E 

privind aprobarea  Devizului general actualizat urmare a modificarii cotei TVA pentru 
proiectul „Extindere retea de canalizare menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj”, 

precum si asigurarea de bugetul local a sumei de 28250 lei, cheltuieli ce nu  se finanteaza de la bugetul 
de stat prin PNDR; 

 
Consiliul Local al comunei Plenita Intrunit in sedinta ordinara  in data de 07.02.2017; 
Avand in vedere adresele Ministerului Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si 

Fondurilor Europene inregistrate sub nr. 2657 din 17.01.2017 si 7552 din 30.01.2017 inregistrata sub 
nr. 4537 din 30.01.2017, prin care se solicita emiterea  unei hotarari privind aprobarea Devizului 
general actualizat urmare a modificarii cotei TVA pentru proiectul „Extindere retea de canalizare 
menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj”, precum si asigurarea de la bugetul local a 
sumei de 28250 lei, cheltuieli ce nu  se finanteaza de bugetul de stat prin PNDR;  

Luand act de prevederile HCL Plenita nr. 26 din 27.05.2016 pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE 
MENAJERA IN SATUL PLENITA DIN COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ” referatul 
inregistrat sub nr. 4568 din 30.01.2017 si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Plenita; 
 In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 
H O T A R A S T E : 

Art.1. Se aproba Devizului general actualizat urmare a modificarii cotei TVA pentru proiectul 
„Extindere retea de canalizare menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj”, prevazut in 
anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba finatarea obiectivului de investitie de interes local „Extindere retea de 
canalizare menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj”, cu suma de 28250 lei de la bugetul 
local al comunei Plenita a cheltuielilor ce nu  se asigura de la bugetul de stat prin PNDR. 

Art.3. Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul de specialitate va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
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