
  

 

                       ROMÂNIA 

              JUDEŢUL IALOMIŢA                     

      CONSILIUL LOCAL 

 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

HOTĂRÂRE             
privind actualizarea documentaţiei întocmite în etapa I  „Tema de proiectare”  

al obiectivului de investiție „Înființare trotuare pe străzile Iliescu, Florilor și Școlii Vechi” 

 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în ședința ordinară din data de 18 

MARTIE 2020, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1581 din 11.03.2020 al Primarului orașului Căzănești; 

- Tema de proiectare nr.1515 din 10.03.2020 modificată de S.C. Consit Trifan S.R.L; 

Examinând: 

- raportul Compartimentului Achiziţii Publice, Investiţii şi Protecţia Mediului nr. 1591 din 

12.03.2020; 

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1693 din 17.03.2020; 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor 

nr. 1688 din 17.03.2020; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-culturale, 

culte, sport nr. 1686 din 17.03.2020; 

În conformitate cu: 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se actualizează „Tema de proiectare” al obiectivului de investiție „Înființare trotuare pe 

străzile Iliescu, Florilor și Școlii Vechi”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul oraşului Căzăneşti şi 

compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate cărora le va fi comunicată prin grija 

secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                              Secretar General al UAT, 

                 DIMA AUREL                                              OANCEA GEORGETA 
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Adoptată la Căzăneşti 

Astăzi, 18.03.2020                                                                     FP-07-03, vers.1          

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de voturi, astfel:  9 

voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 4 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 


