
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSIUUL LOCAL
A L O RA ;U L U I C,{Z,{N E;TI

HOTARARE
pentru aprobarea Documentafiei de Avizare a Lucririlor de Interven{ii (DALD

9i a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investilie
,,Reabilitare sistem rutier strizile: Apusului, Muzicanlilor, Digului, Depozitului,

Intrarea Asociafiei, Intrarea Fermei, Teiului, Cildirarilor, Izlaz, Noui qi Narciselor"

Consiliul Local al oraqului Cizineqti, judelul Ialomi!a intrunit in gedinla ordinard din
data de 28 APzuLIE 2021,

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr. 2505 din 13.04.2022 a[ Primarului oraqului
Cizdne;ti;

Examindnd:
- raportul Compartimentului Investilii, Achizilii Publice gi Proteclia Mediu\inr.2527

din 14.04.2022;
- avizul comisiei pentru prognozi gi programe de dezvoltare economici, activitili

economico-financiare, investi{ii, organizare qi funclionare a serviciilor publice de interes
local, realizarea lucrdrilor publ i ce nr. 24 din 27 .0 4.2022 :

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului
public qi privat, patrimoniu, agricultur6 $i protec(ia mediului inconjurf,tor, fonduri europene,
IT - comunicare online nr. 16 din 27.04.2022:

- Documentalia de Avizare a Lucrdrilor de Intervenlii (DALI) pentru obiectivul de
investilie ,.Reabilitare sistem rutier strizile: Apusului, Muzicanlilor, Digului, Depozitului,
Intrarea Asocialiei, Intrarea Fermei, Teiului, cilddrarilor, Izlaz, Nou[ Ei Narciselor,'
intocmiti de S.C. Consit Trifan S.R.t..:

in conformitate cu:
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborate cu alin. (4) lit. d) din ordonanta de

urgenla a Guvemului nr.5712019 privind codul Administrativ, cu modificirile 9icompletiri le ulterioare;
- prevederile art.9 9i art.10 din Hotirdrea Guvemului nr.907 /2016 privind etapele de

elaborare gi conlinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.139 alin.(l) ;i al
Guvemului nr.57/2019 privind Codul
ulterioare,

art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de urgen[d a
Administrativ, cu modific[rile qi completArile

HOTARAgTn:
Art. l. Se aprobf, documenta{ia tehnico - economicd pentru obiectivul de investilie

Reabilitare sistem rutier strazile: Apusului, Muzicanlilor, Digului, Depozitului, Intrarea
Asocialiei, Intrarea Fermei, Teiului, cdrddrarilor, Izlaz, Noud qi Narciselor,,, fbza
Documenta{ie de avizare a lucrdrilor de intervenlii.

Art. 2. Se aprobd principalii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de
investitie ."R.eabilitare sistem rutier strdzile: Apusului, Muzicanlilor, oigului, Depozitului,
Intrarea Asocia{iei, Intrarea Fermei, Teiului, cdlddrarilor, Izlaz, Noud qi Narciseior,, dupa
cum urmeaz[:




	HCL nr. 38 din 28.04.2022
	Pages from HCL nr. 38 din 28.04.2022 3
	Pages from HCL nr. 38 din 28.04.2022
	Pages from HCL nr. 38 din 28.04.2022_Page_1
	Pages from HCL nr. 38 din 28.04.2022_Page_2

