ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE NR.12
DIN 19.02.2018
Privind aprobarea Devizului general actualizat pentru
obiectivul de
investiții
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDEȚUL BACĂU”
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 19.02.2018 în sedință ordinară,potrivit
art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificările si
completările ulterioare
Avand in vedere :
Referatul structurii de resort nr 1011/15.02.2018,prin care se propune aprobarea Devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.1 CLEJA COMUNA
CLEJA JUDEȚUL BACĂU”,aprobat de către ordonatorul de credite ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.1012/15.02.2018 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea Devizului General
actualizat pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚA NR.1 CLEJA COMUNA
CLEJA JUDEȚUL BACĂU” ;
Prevederile: art. 121 alin(1), alin(2) din Constituţia României,art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei
locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997, art.7 alin(2) din Codul
Civil ,cu modificărilie şi completările ulterioare art 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională ,Hotărârii Guvernului 907/2016 privind aprobarea continutului cadrul al documentatiei tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiectivele de investitii si lucrari de investii,art.20 si art.21 lit”m” din Legea cadru a
descentralizarii nr.195/2006,modificată și completată ;-art. 19, alin. (1), lit. a) ,art.20 alin.(1) li.”a” și
lit.”i”,art.23 și art.41-46 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completările ulterioare art.10,art.21
alin(1),art.23, art. 36, alin (2), lit.”b”,alin(4) lit.”d” și lit ”f”si alin. (6) lit. ”a”, pct.1 , art.61,art.63 alin(4)
lit.”a”, ,art.128 alin(2)din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,cu modificarile si
completarile ulterioare si raportul favorabil al comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Cleja
nr.1053,1054,1055/19.02.2018.
În temeiul dispozițiilor art.45 alin (2) lit.”a” ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala ,republicată în anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă Devizul general actualizat,ca urmare a referatului nr.1011/15.02.2018, pentru
obiectivul de investiții REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDETUL BACAU, Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2.Se împuternicește primarul comunei Cleja,județul Bacău să facă toate demersurile în funcție de
situația de fapt și prevederile legale în speță.
Ar.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se modifică și
se completează de drept în mod corespunzător.
Art.4.Primarul comunei Cleja judetul Bacau si personalul aferent compartimentelor de resort/ Biroul
Financiar,contabil,achizitii … ,urbanism,administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de
specialitate duc la indeplinire
prevederile prezentei hotarari cu respectarea normelor legale,care
reglementeaza acest aspect.
Art.5 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie de cei interesaţi in condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completarile ulterioare.
Art.6.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului –judetul Bacau,primarului,viceprimarului
comunei Cleja si Biroului financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja
si va fi adusă la cunoștința publică ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
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12 voturi “pentru”,3 voturi”abtineri”,0 voturi “împotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in functie 15
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