
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL  

U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS 

 

HOTĂRÂREA  nr. 55 

privind aprobarea notei conceptuale,a temei de proiectare si a devizului general  pentru obiectivul de 

investiţii  „AMENAJARE ZID DE SPRIJIN,ȘANȚURI ȘI RIGOLE, ZONA HĂȚAS, SAT 

BĂCĂOANI, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDEȚUL VASLUI” 

Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 17.05.2022, în şedinţa 

extraordinară; 

Având în vedere : 

➢ referatul de aprobare nr. 5184/11.05.2022 al primarului Comunei Muntenii de Jos; 
➢ rapoartele comisilor  de specialitate ale  consiliului local și  raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre 

; 

➢ prevederile art.l alin.(2), art.3, art.4 , art.5 alin.(2) şi anexa nr. 1 din Hotararea de Guvern nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările si 

completările ulterioare; 

➢ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

       În temeiul prevederilor art.129  alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.”d”, precum și ale  art.196 alin.(1) lit. a) 

din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. – Se aprobă nota conceptuală înregistrată cu nr. 4601/29.04.2022,  tema de proiectare 

înregistrată cu nr.4602/29.04.2022 și devizul general înregistrat cu nr.4600/29.04.2022 pentru obiectivul de 

investiţii ”AMENAJARE ZID DE SPRIJIN,ȘANȚURI ȘI RIGOLE, ZONA HĂȚAS, SAT 

BĂCĂOANI, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDEȚUL VASLUI”,conform anexei nr. 1, parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aproba finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta hotărâre din Bugetul 

local al comunei Muntenii de Jos,în valoare totală de 103.399,71 lei. 

Art.3. – Se împuterniceşte primarul comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, domnul LAZĂR Paul-

Iulian,  să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului de investiţii  propus prin prezenta 

hotărâre. 

Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Muntenii 

de Jos . 

Art.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului general al comunei. 

Muntenii de Jos  - 17.05.2022 

Preşedinte şedinţă:                                                                 Contrasemnează:                                                                                                                 

Consilier,                                                                                  Secretar general, 

DONOSĂ RALUCA ELENA                                            CUMPĂNĂ POPA RAMONA 


