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HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea obiectivului de investiții “Betonare strada
Teiului, sat Cepești, Comuna Cungrea" și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivului de investiții
Având în vedere:
- Hotărârea Guvernului nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului
Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, modificată și completată
prin Hotărârea Guvernului nr.476/2009;
- Prevederile art.129, alin.(2), lit.c) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1993 privind regimul drumurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;
- Prevederile art.44 din Legea nr.276/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Cungrea nr.17/21.04.2021 cu privire la
adoptarea bugetului local și bugetului de venituri proprii pe anul 2021;
- Oferta de preț înregistrată sub nr.5153/21.12.2021 ;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicata,
- Proiectul de hotărâre nr.74/22.12.2021 inițiat de primarul comunei Cungrea;
- Referatul de aprobare nr.5165/22.12.2021;
- Referatul compartimentului de specialitate nr.5166/22.12.2021;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cungrea,
În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL CUNGREA, JUDEȚUL OLT,
în ședința publică ordinară din data de 23.12.2021
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă obiectivului de investiții “Betonare strada Teiului, sat Cepești,
Comuna Cungrea”.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"Betonare strada Teiului, sat Cepești, Comuna Cungrea"conform ofertei de preț. Plata în
sumă estimată de 300.000lei se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei
Cungrea conform Programului de achiziții publice, din Capitolul 84 Drumuri și poduri - Titlul
71 Cheltuieli de capital.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului pentru ducere la îndeplinire și
Instituţiei Prefectului - Județul Olt și va fi afişată pe site-ul Primăriei Cungrea.
Preşedinte,
BERBECARU Ecaterina

Contrasemnează,
Secretar general,
DOBRE Carmen Cristiana

Nr.73/23.12.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru”, 0-abțineră, 0-impotrivã din totalul de 11 consilieri locali
prezenţi ai Consiliului Local, cu respectarea art. 228. OG 57/2019 privind codul administrativ, în ceea ce
priveşte conflictul de interese pentru alesii locali.
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUNGREA NR.73/2021
Semnătura persoanei
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
ZZ/LL/AN
procedura

1
Adoptarea hotărârii
Comunicarea către primarul comunei
Comunicarea către prefectul județului
Aducerea la cunoștință publică
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
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30/12/2021
30/12/2021
07/01/2022
07/01/2022
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