ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E nr
din 26 august 2013
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice , fazele SF si PT pentru
obiectivul de investiţii "Amenajare terenuri de sport si spaţiu de joaca in comuna
Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi"

Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr. 2526/21.08.2013

Consiliul local al comunei Slobozia - Conachi, judeţul Galati,intrunit in şedinţa
ordinara, astăzi 26 august 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr 2525/
1/21.08.2013;
Având in vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
Primaruluil, inregistrat la nr 2525/2/21.08.2013;
Având in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 ale
Consiliului local al comunei Slobozia Conachi;
Având in vedere MĂSURA 413-22 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si punerea in valoare a moştenirii
rurale";
Având in vedere prevederile art 44 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finanţele
publice locale- actualizata;
Având in vedere prevederile art 5 a l i n ( l ) dinH.G. 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;
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Având in vedere prevederile art 36 alin (2), lit (b) coroborat cu alin (4) lit d) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001- republicata;
In baza art.45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr 215/23 aprilie 2001
cu modificările si completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l.- Se aproba documentaţia tehnico-economica , fazele SF

si PT ,

pentru

obiectivul de investiţii "Amenajare terenuri de sport si spaţiu de joaca in comuna SloboziaConachi, judeţul Galaţi", cu următorii
TOTAL : 108885 lei
C+M

indicatoriii tehnico-economici :

inclusiv TVA si respectiv 245110 euro

: 951160 lei si respectiv 214110 euro.
Art.2. Primarul va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3- Prezenta hotărâre va fi comunicata Instituţiei Prefecturii judeţului Galaţi

răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei Slobozia Conachi

Preşedintele de şedinţa,
Dobrea Gheorghe

Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

