ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE Nr.33
din 22 iulie 2013
Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica pentru obiectivul
"Anvelopare local nr. 1-Scoală gimnaziala Slobozia-Conachi, judeţul
Galaţi"
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 2150/17.07.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, întrunit în
şedinţă ordinară, astăzi 25.07.2013;
Având în vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată la nr
2150/1/17.07.2013;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului
de
specialitate
al
Primarului
comunei
Slobozia
Conachi,înregistrat la nr. 2150/2/17.07.2013;
Având in vedere
auditul energetic nr.5/2013
pe care il anexam
prezentei;
Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr 1, nr 2 si nr 3 a
Consiliului local al comunei Slobozia Conachi;
Având în vedere prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile art. 5 alin (3) din HG nr.28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) din
Legea administraţiei publice locale,nr 215/2001 - republicată;
în baza art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr
215/2001-republicată:
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l.- Se aprobă documentaţia tehnico-economică, pentru obiectivul
„Anvelopare local nr. 1-Scoală gimnaziala Slobozia-Conachi, judeţul
Galaţi" cu următorii indicatori tehnico-economici:
-Total lucrare 161.232 lei fără TVA (37.191 euro),
-C+M 149.192 lei fără TVA (34.414 euro) Şi devizul general aşa
cum este el prevăzut in Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Primarul comunei Slobozia Conachi va urmări aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3^ Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Slobozia
Conaj^^^aPfp^kini judeţului Galaţi, răspunderea în acest sens revenind
se^tgâaîStS^di^Slobozia Conachi.
Contrasemnează,
«Secretar,
Boldea MarinaţAntepaira

