ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORAS POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a Devizului general
actualizat și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local a investitiei
“Modernizare strazi – drumuri de interes local in orașul Pogoanele”
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere :
- Referatul compartimentului de spacialitate;
- Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene;
- Adresa nr. 188/2019 a SC Mecan Construct SA Pătârlagele, înregistrată la noi sub nr.
1244/2019;
- Adresa nr. 21748/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Locale, înregistrata la noi sub nr. 1118/2019;
- Instrucțiunile nr.2/21.12.2019 privind ajustarea prețului contractului de achiziție
publică emisă de ANAP;
- Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii și finalizării
obiectivului de investitii;
- Prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala, cu modificările şi completările ulterioare
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați si cofinanțarea de la bugetul local
aferenți finalizării obiectivului de investitii ”Modernizare strazi – drumuri de interes local in orașul
Pogoanele" conform anexei - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor
interesate.
Președinte de sedință,
Avizat Secretar,
Consilier, Obială Ion
Jr. Cotruță Valentino Adrian
Nr. 16 / 27.02.2019
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

