ROMANIA
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
E-mail: primariaroseti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumuri de
interes local in comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”
Consiliul local al comunei Roseţi, judetul Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019,
Având în vedere:
- Adresa nr.64/23.01.2019 înregistrată în cadrul Prmăriei comunei Roseți cu nr. 544/23.01.2019 a
executantului contractului de proiectare și execuție lucrări nr.5196/25.07.2018, încheiat de comuna Roseți, județul
Călărași obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseti, judetul Calarasi”,
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 681/30.01.2019;
- Prevederilor OUG 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,
- Prevederile H.C.L. Roseți nr. 14/10.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și
asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin
P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local in comuna Roseti, judetul Calarasi ”,
- Prevederile art. 44, alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 28/2008 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională privind administrația publică locală,
republicată,
- Prevederile HCL Roseți nr. 52/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință,
- Avizul favorabil al comisiei de agricultură, activități economico-financiare din cadrul Consiliului Local,
înregistrat cu nr. 657/30.01.2019,
- prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările
ulterioare,
- Devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna
Roseti, judetul Calarasi”;
- Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b), c) si d), alin. (4), lit.d), alin. (5), lit.c) si alin. (6), lit. a), pct. 1, din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local
în comuna Roseti, judetul Calarasi”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Roseți, județul Călărași.
Art. 3.Secretarul comunei Roseti va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului-Judetul Calarasi in vederea
exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Roseti, compartimentului Resurse Umane-Buget Local,
compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Roseti, autorităţilor în drept şi persoanelor îndreptăţite.
Preşedinte de şedinţă,
Răducu POPIA

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :______
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Adoptată la Roseţi
Astăzi, 30.01.2019

1

