
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T A R A R E 

privind modificarea si completarea art.2 din H.C.L. Plenita nr. 9 din 13.03.2017- pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventie pentru obiectivul de investitie „Dotare cu echipamente medicale si alte categorii de 
echipamente si dotari independente pentru Centrul de Permanenta” 

 
Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara in data de 

23.01.2018; 
Avand in vedere referatul inregistrat sub nr. 5343 din 23.01.2018, prin care se solicita 

completarea art.2 din HCL Plenita nr. 9/2017- pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie „Dotare cu echipamente medicale si alte categorii de echipamente si 
dotari independente pentru Centrul de Permanenta” potrivit careia in cuprinsul articolului sa fie 
stipulata expres valoarea cheltuielilor neeligile prevazute din proiect, respectiv 1428 TVA inclus; 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “d” din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare si O.UG. 
nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L. aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,   
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
 

H O T A R A S T E : 
 

   Art. unic. Se aproba modificarea si completarea art.2 din H.C.L. Plenita nr. 9/2017- pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Dotare cu echipamente medicale si alte 
categorii de echipamente si dotari independente pentru Centrul de Permanenta” dupa cum urmeaza: 

 
“Se aproba implementarea proiectului si suportarea din bugetul local al comunei Plenita, 

judetul Dolj, a cheltuielilor neeligibile in valoare de 1428 lei –TVA inclus, in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locala.” 
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