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HOTARAREA NR. 20/09.04.2020

Privind reaprobarea proiectului si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitie “Modernizare retea de iluminat public stradal, comuna Valcelele,jud.Buzau”

Consiliul Local Valcelele,jud.Buzau;
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare nr.20/09.04.2020
-referatul primarului Comunei Valcelele inregistrat sub nr.1055/09.04.2020
-raport al consilierului achizitii publice ,inregistrat sub nr.1045/09.04.2020
-avizul comisiei de specialitate nr1056/09.04.2020;
-prevederile  art.44 si  art.45 din legea nr.273/2006 privind  finantele  publice  locale  cu  modificarile  si
completarile ulterioare
-prevederile  H.G.  nr.  907  /2016  privind  etapele  de  elaborare  si  continutul-cadru  al  documentatiilor
tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri  publice  ,cu
modificarile si completarile ulterioare
-  Memoriul  Tehnic  nr.45/2020  al  investitiei  “Modernizare  retea  de  iluminat  public  stradal  ,comuna
Valcelele,jud.Buzau”
In temeiul art.129,139,140 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

ART.1 Se  reaproba proiectul si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Modernizare
retea de iluminat public stradal,comuna Valcelele,jud.Buzau”,elaborat de Amiras C&L IMPEX SRL.  
ART.2. Cu ducerea la indeplinire a pervederilor prezentei hotarari  se insarcineaza Primarul Comunei
Valcelele si compartimentul financiar-contabil din cadru Primariei Valcelele
ART.3.   Prezenta  hotarare  se  comunica  prin  grija  secretarului  delegat  al  Comunei  Valcelele  tuturor
persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Buzau.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA
LUPU ADRIAN                                                                      SECRETAR  DELEGAT
                                                                                                   HOLBAN CATELUTA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al  Comunei Valcelele în şedinţa din data de

09.04.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu un număr de      8    voturi pentru,  0       abţineri şi   0        voturi împotrivă, din

numărul total de     8   consilieri în funcţie şi     8    consilieri prezenţi la şedinţă
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