ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea Devizului general actualizat privind cheltuielile de capital necesare
realizarii obiectivului de investitie ,, IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA SFANTU GHEORGHE”
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Sfantu Gheorghe în calitatea sa de
initiator, înregistrata sub nr. ...................;
Analizand :
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul
Aparatului
de Specialitate al Primarului comunei Sfantu Gheorghe, jud. Ialomita,
inregistrat la nr. ....................;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita, inregistrat la nr. ........................;
- Raportul de avizare din punct de vedere al legalităţii întocmit de secretarul
comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita, inregistrat la nr. .......................;
În conformitate cu :
- prevederile art. 44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile articolului art. 36 alin. 2 (b) coroborat cu alin. 4(d) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari;
- prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006
pentru aprobarea si finantarea
programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor cu modificările
şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata,modificata si compleata ,
HOTARASTE:
Art.1- Se aproba devizul general actualizat privind cheltuielile de capital
necesare realizarii obiectivului de investitie ,, IMBUNATATIREA RETELEI DE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SFANTU GHEORGHE” conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Consiliul local se obliga asa asigure finantarea de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli ce nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PND.
Art.3. Primarul Comunei Sfantu Gheorghe, Judetul Ialomita va urmari ducerea la
indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe,
Judetul Ialomita, asupra modului de indeplinire.

Art.4.(1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor
interesate.
(2)
Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului Comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita prin afisare la sediul Primariei
Comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita si prin publicare pe site-ul Primariei Comunei
Sfantu Gheorghe, Judetul Ialomita.

Initiator ,
Primar- Teculescu Petre Madalin

