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HOTARARE
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor Tehnico-economici privind Proiectul
,,Asfaltare strazi (Str. Afinilor, Str. Troitei si Str. Caldarusanca, str. Libertatii, str. Amurgului,

str. Plaiului, str. Sarii, str. Meriloro str. Hanului, str. Cojocari, str. Sperantei, str. Castrului
Roman), Comuna Drajna, Jud. Prahova"

Consiliul Local al comunei Drajna, judetul Prahova;
Ydzdnd proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Drajna inso{it de expunerea de motive;
AvAnd in vedere:

l. Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei
Drajna;

2.Prevederile art. 36, alin.6,lit. a, pct. l3 din Legeanr.2l5l200l, a Administratiei Publice Locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.HCL nr.34129.07.2009 privind instrumentarea unui proiect integrat si HCL nr.35129.07.2009
privind instrumentarea proiectului integrat ,,IMBTINATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE
INTERES LOCAL DIN COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA'';

In temeiul art. 45, alin. 6 din Legea Administratiei Publice Locale, nr.2l5l200l, republicata,
propun urmatorul:

HOTARASTE:

Art. I - Se aprobd participarea Comunei Drajna la Programul de Dezvoltare Locala, Subprogramul
,,Modernizarea satului romanesc" cu proiectul ,,Asfaltare strazi (Str. Afinilor, Str. Troitei si Str.
Caldarusanca, str. Libertatii, str. Amurgului, str. Plaiului, str. Sarii, str. Merilor, str. Hanului,
str. Cojocari, str. Sperantei, str. Castrului Roman), Comuna Drajna, Jud. Prahova.

Art. 2z Se aproba Studiul de Fezabilitate si Indicatorii Tehnico-economici privind Proiectul
,,Asfaltare strazi (Str. Afinilor, Str. Troitei si Str. Caldarusanca, str. Libertatii, str. Amurgului,
str. Plaiului, str. Sarii, str. Merilor, str. Hanului, str. Cojocari, str. Sperantei, str. Castrului
Roman), conform HG nr. 2812008 in Comuna Drajna, Jud. Prahova" , in forma prevdzutd, in Anexa
care face parte din ptezenta Hotbrdre.

&-3.: Necesitatea realizdrii investifiilor cuprinse in proiectul prevdzut la art. I rezultd din faptul
c6:

(1) Dezvoltarea economicd sociali durabild a spafiului rural este condifionatd de
imbundtdlirea infrastructurii rurale qi in mod special a infrastructurii rutiere;

Dezvoltarea infrastructurii rutiere de bazd, influenteazd in mod direct, dezvoltarea
activitdfilor, valorifrcarea potenfialului agricol din zond;



Dezvoltarea infrastructurii favorizeazl" stabilizarea populafiei existente gi cregterea
numirului de locuitori .

(2) Oportunitatea realizdrii lucrlrilor de modemizare a relelei rutiere in aceastd etapd este datd
de :

Strategia de dezvoltare a Comunei Drajna, care prevede realizarea investifiilor la nivelul
Comunei.

Existenfa posibilitdtilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale pentru aceste
investifii prin Programul Nafional de Dezvoltare Local6.

Art.4. Comuna Drajna se obligd sd suporte din bugetul local cheltuieli neeligibile care vor
rezulta din implementarea proiectului in valoare de 356.958,00 lei cu TVA, valoarea totala a investitiei
fiind de 14.232.908,00 lei cu TVA.

Art. 5. Se imputernicegte Primarul Comunei Drajna, dna. Gontea Violeta, si reprezinte Comuna
Drajna in relafiile cu Ministerul Dezvolt[rii Regionale gi Administrafiei Publice qi Consiliul Judefean
Prahova.

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri, se insarcineazaPrimarul Comunei Drajna
prin Comp. Urbanism si Amenajarea Teritoriului gi Comp. Buget-Finanfe din cadrul U.A.T. - Comuna
Drajna.

Art.7: De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspunde secretarul
comunei.

Contrasemneaza,
Secretar comuna,
RACOVITA RAMONA

Comuna Draina
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