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TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A
HOTĂRÂREA NR.72
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare infrastructura
rutiera de interes local in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform
prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27.10.2021, la care participă un număr de 12 consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin
,pentru perioada august-octombrie 2021;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat sub nr.7732/18.10.2021 si
Raportul de resort
al Compartimentul Achiziţii Publice și Resurse
Umane prin care propune
aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici si a devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare
infrastructura rutiera de interes local in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”
conform prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri
fiscal-bugetare;
Ținând cont de referatul înregistrat la nr. 7731/18.10.2021 prin care
domnul Dumitrescu Gheorghe-Gabriel,consilier achiziţii publice în aparatul
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti propune aprobarea
actualizării indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru
obiectivul de investiții: “Modernizare infrastructura rutiera de interes local
in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform prevederilor OG 15/2021
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației nr. 104487/01.09.2021,inregistrata la sediul institutiei noastre
sub nr.6596/02.09.2021 si clarificarile din data de 13.09.2021;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care
se propune admiterea proiectului de hotărâre;
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Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr.8050/27.10.2021 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile
art. 44 din Legea nr. 273/2006Legea finatelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
precum si cu prevederile art. 129 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările
ulterioare,cu ale OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscalbugetare ,coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare, cu 12 voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1.Se aprobă
actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare infrastructura
rutiera de interes local in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”conform
prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane , iar secretarul
general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate,
primarului comunei Stoeneşti, structurii responsabile cu punerea în
executare şi aducerea la cunoștință publică prin afișare, precum şi pe
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cătălin-Constantin PLETEA

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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Stoeneşti,27 octombrie 2021
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