
     ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                         PROIECT DE   H O T A R A R E 
                    privind modificarea si completarea HCL nr. 7/2-03-2020 cu privire la 
implementarea obiectivului 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. 16P/19-06-2020
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr. 16CS/19-06-2020
- 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 A R A S T E :

Art.I  Se modifică art. 1 din HCL nr. 7/2-03-2020 și va avea următorul conținut,,   –  Se aproba 
implementarea  obiectivului de investiții  „ Modernizare  Iluminat  public comuna  Movilița, 
județul  Ialomița”

Art. II Se completează art. 3 din HCL/2-03-2020 și se introduce un nou alineat, alineatul 1 cu 
urmatorul cuprins; ,,   (1) Contribuție proprie 305 750 lei compusă din 298 610 cheltuieli eligibile
 ( 296 825 cheltuieli cu investiția de bază și 1 785 cheltuieli de informare și publicitate)  și 7 140 lei 
cheltuieli neeligibile(  cheltuieli de proiectere)
 Art. III     Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare  
           care va  fi  comunicată prin grija secretarului general al comunei.
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