
        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                            PROIECT DE    H O T A R A R E 
                    privind  aprobarea documentatiei tehnice a  indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general  pentru realizarea obiectivul de investiții  „ MODERNIZARA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL 
IALOMITA”

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de.......     ,
Avand in vedere :
-referatul initiatorului  de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. ........
-HCL nr.... privind  implementarea obiectivului de investiții  „ MODERNIZARA SISTEMULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”
-Documentația tehnico-economică inregistrată sub nr.......   
-Devizul general înregistrat sub nr.................
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr. ........
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. .........
În conformitate cu ;
- prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
- prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
 
În temeiul art. 129 alin.(4) lit.c) raportat la alin.(2) lit. b) , a art. 139 alin.(l) coroborat cu art. 
196 alin. 1 lit.a) și a art.240 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ , cu modificările și completările ulterioare

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1  – Se aprobă documentația tehnico-economică pentru realizarea obiectivului  de investiții 
„ MODERNIZARA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA 
MOVILITA, JUDETUL IALOMITA” conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2    -Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Devizul General pentru realizarea obiectivului  
de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRAZI INTERIOARE COMUNA 
MOVILITA, JUDETUL IALOMITA” conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

 Art. 3   Prin grija secretarului general UAT, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale: 
primarului comunei,compartimentului  contabilitate, Instituției Prefectului în vederea exercitării 
controlului de legalitate și  se va publica în Monitorul oficial local.
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