ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
...................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
Privind aprobarea modificarii devizului general pentru obiectivul de investitii ’’
Modernizare strada UNIRII, in comuna Ulmeni, judetul Calarasi “, cu fonduri din
bugetul local, ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 alin. (1) din OUG nr.114/2018
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi , întrunit in ședința ordinară din
data de 27 Februarie 2019;
Avînd în vedere;
- Expunerea de motive a viceprimarului cu atributii delegate , inregistrata sub nr.
426/28.01.2019;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului ,înregistrat sub nr.427/28.01.2019;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.28/24.07.2018, privind aprobarea investitiei
Modernizare str. Unirii;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.40/31.10.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici , pentru obiectivul de investitii Modernizare Str. Unirii
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administratia
publică;
- - Prevederile HCL Ulmeni nr.52/12.12.2018, privind alegere presedintelui de
sedinta;
- - Procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate ,
- - avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină
nr.1056/2019 , agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism ., nr.1057/2019 si pentru probleme de
învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.. nr.1058/2019 de pe lînga
Consiliul Local Ulmeni;
- In temeiul art.45 alin. (1) , din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile art.36 alin.(4) lit. (d) şi în temeiul art.45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE;
Art.(1).Se aprobă modificarea devizului general pentru obiectivul de investitii ’’
Modernizare strada UNIRII, in comuna Ulmeni, judetul Calarasi “, cu fonduri din
bugetul local, ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 alin. (1) din OUG nr.114/2018.
(2).În acest sens valoarea totala a devizului inclusiv TVA este de 170.028, 21 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează viceprimarul comunei Ulmeni , cu
atributii delegate si contabilul institutiei.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion FLOREA
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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