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 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 

 
HOTĂRÂRE             

privind aprobarea documentaţiilor întocmite în etapa I  „Nota conceptuală” și „Tema de 
proiectare” în vederea elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție la 

obiectivul de investiție „Reabilitare Sală sport” 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în ședința ordinară din data 
de 29 IUNIE 2020, 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3375 din 16.06.2020 a Primarului orașului Căzănești; 
- Nota conceptuală nr.2737 din 18.05.2020 întocmită de Compartimentul Achiziții Publice, 

Investiții, Protecția Mediului; 
- Tema de proiectare nr.3150 din 05.06.2020 întocmită de S.C. Walcomp S.R.L Slobozia; 
Examinând: 
- raportul Compartimentului Achiziţii Publice, Investiţii şi Protecţia Mediului nr. 3400 din 

17.06.2020; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public 

şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 3574 din 
26.06.2020; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(4) lit. d) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

- prevederile art.1 alin.(2) și art.5 alin.(2) 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) coroborate cu cele ale art.196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă „Nota conceptuală” în vederea elaborării Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I) la obiectivul de investiție „Reabilitare Sală sport”, prevăzută 
în anexa nr.1. 

Art.2. Se aprobă „Tema de proiectare” în vederea elaborării Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I) la obiectivul de investiție „Reabilitare Sală sport”, prevăzută 
în anexa nr.2. 

 
 
 
 



  
Art.3. Se împuternicește domnul Măchiță Alexandru, Primarul orașului Căzănești, să 

actualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările de natură tehnică sau legislative, conținutul 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare prevăzute de art.1 și art.2. 

Art.4. Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul oraşului Căzăneşti şi 

compartimentele 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, 

                  STELIAN TRAIAN                                                      OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nr. 52 
 Adoptată la Căzăneşti 
 Astăzi, 29.06.2020                                                                                      FP-07-03, vers.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de voturi, astfel:  13 
voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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