
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                             
CONSILIUL LOCAL AL                       
ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asigurării cofinanțării proiectului  

„Achiziție buldoexcavator” în orașul Căzănești, județul Ialomița 
 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzănești, județul Ialomița întrunit de îndată în ședință extraordinară 
la data de 6 MAI 2021, 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 2785 din 04.05.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
 Examinând: 
 - raportul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului nr. 2808 din 
05.05.2021; 
 - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și 
privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – comunicare 
online nr. 20 din 06.05.2021; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile cap. XII din ghidul solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului 
Județean de Dezvoltare Locală Ialomița, pe anul 2021 și a anexelor aferente aprobat prin Hotărârea ADI 
Ialomița nr. 12/28.04.2021; 
 - prevederile art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b) coroborat cu cele ale  alin. (4) lit. d) precum și cele 
ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă asigurarea cofinanțării de 169.604,46 lei a proiectului „Achiziție 
buldoexcavator” în orașul Căzănești, județul Ialomița din valoarea totală de 469.604,46 lei, ce urmează 
a fi depus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în cadrul Programului Județean de 
Dezvoltare Locală Ialomița, pe anul 2021 
 (2) Valoarea totală a proiectului „Achiziție buldoexcavator” în orașul Căzănești, județul Ialomița 
este de 469.604,46 lei astfel cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate și 
Primarul orașului Căzănești, cărora le va fi comunicată prin grija secretarului general al orașului 
Căzănești. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                 Secretar General al UAT, 

 MOICEANU ALEXANDRU                                         OANCEA GEORGETA 
 
 
 

   
  
Nr. 43 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 06.05.2021 
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