
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
   JUDETUL IALOMITA
                                                                                                     

                                                      PROIECT DE      H O T Ă R Â R E
                      privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii
                          „Grupuri sanitare la Școala gimnaziala Movilița, comuna Movilita",

Consiliul local, întrunit în şedinţa de îndată astăzi   
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului înregistrat sub  nr.25P/16-11-2020  
-HCL nr.50/21-11-2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiţii„Grupuri sanitare la Școala gimnaziala Movilița, comuna Movilita",
-   devizul general actualizat al obiectivului de investiţii „Grupuri sanitare la Școala gimnaziala 
Movilița, comuna Movilita"  
-raportul compartimentului de specialitate nr.25CS/16-11-2020  
-avizul comisiei de specialitate nr. 
-analizând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare locală, 
Luând act de:
- Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală,
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 cu  modificarile   şi completarile 
ulterioare prin care a fost aprobat OMDRAPFE nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor 
de investittii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului naţional de dezvoltare locala 
pentru judetul Ialomita in perioada 2017-2020
-luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice--ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                
            In temeiul art. 36  alin (4) lit. d) , ale art. 45 alin. (2) lit. „e” , precum si ale art. 115 alin. (1) 
lit. (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare,   
                          
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E;
 Art. 1. – Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiţii, conform anexei care face 
               parte  integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI         
               MOVILITA iar comunicarea se va face prin grija secretasului comunei . 
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