R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL L OCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitii
<proiectare si executie –Modernizare Centru de zi Viitorul- in comuna Sfantu Gheorghe ,
judet Ialomita
Consiliul local Sfantu Gheorghe,intrunit in sedinta ordinara din data de .............
Avand in vedere :
- raportul de aprobare si motivare al Primarului comunei Sfantu Gheorghe prin care se propune
aprobarea Devizului general privind obiectivul de investiţie ” <proiectare si executie –Modernizare
Centru de zi Viitorul- in comuna Sfantu Gheorghe , judet Ialomita”, inregistrat la nr.5662 din
05.10.2021
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr............. din ...........;
Examinand :
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei inregistrat la nr. ....... din .................
- raportul de avizare al Comisiei pentru activitati economico- financiare , juridica si de disciplina
inregistrat la nr . ........ din .......................
-raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului , protectie
mediu si turism inregistrat la nr. ....... din .................................
În temeiul :
- dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
- prevederilor art.44 ,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza prevederilor :
- art.129, alin.(2), lit.b) si d) alin.(4), lit.a) şi lit. d), ale alin.(7) ,lit. n) precum şi ale art.139 alin.(1) si
(3) coroborat cu art. 196 alin.(1) , lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aproba Devizul General actualizat privind obiectivul de investiţie ,, proiectare si
executie –Modernizare Centru de zi Viitorul – in comuna Sfantu Gheorghe, judet Ialomita
, conform Anexelor care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul comunei Sfantu Gheorghe, judetul
Ialomita .
Art.3 Hotărârea se comunică Primarului comunei Sfantu Gheorghe si Prefectului judeţului
Ialomita prin grija secretarului general al comunei Sfantu Gheorghe .

INITIATOR ,
Primar - Teculescu Petru Madalin

