ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL SFÂNTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea memoriului justificativ, a indicatorilor tehnico economici , a devizului
general și a cofinanțării pentru ACHIZITIA AUTOGUNOIERĂ
Consiliul local Sfântu Gheorghe întrunit în ședința ordinară din data de 27 iulie 2021
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3628 din 07.06.2021 intocmit de Primarul comunei Sfântu Gheorghe
prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari;
- raportul compartimentului contabil înregistrat la nr. 3721 din 11.06.2021
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei înregistrat la nr.3722 din 11.06.2021
- raportul de avizare al comisiei pentru activități economico – financiare , juridică și de
disciplină nr.68 din 26.07.2021
În conformitate cu :
- prevederile art.1 si art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
Ținând seama de:
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă memoriul justificativ, indicatorii tehnico-economici și devizul general ai
achiziției AUTOGUNOIERĂ pentru care se solicită finanțarea prin Programul Județean de Dezvoltare
Locală – Ialomița 2021 , conform anexelor la prezenta hotarare ce fac parte integrantă.
Art.2 – Se asigură cofinanțarea în cadrul proiectului în sumă de 37.585 lei ce va fi suportată
din bugetul local al comunei .
Art.3 – Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local nr.37 din 22.04.2021.
Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Sfântu Gheorghe , domnul Teculescu Petru Mădălin .
Art.5 – Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică conform prevederilor legale prin grija
secretarului general al comunei.
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