ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI

COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 13
Privind aprobarea devizului general si a documentatiei tehnice

pentru obiectivul de investitii “CONSTRUIRE ACCESE CATRE PROPRIETATI
in comuna Ciocani, judetul Vaslui”
Având în vedere:
• referatul de aprobare nr. 1197/ 19.03.2020, întocmit de către d-l Călin Gheorghe, primarul comunei
Ciocani, privind necesitatea aprobarii devizului general si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de

investitii “CONSTRUIRE ACCESE CATRE PROPRIETATI in comuna Ciocani, judetul
Vaslui”, intocmite de SC July Expert Consulting SRL Barlad , judetul Vaslui, ce consta in construirea a 153
accese auto si 94 accese pietonale catre proprietati, ca urmare a realizarii lucrarilor de modernizare a
strazilor nr. 3, nr.18, nr. 27 din satul Ciocani si a strazilor nr. 1, nr.2 si nr. 3 din satul Crang , comuna
Ciocani, judetul Vaslui in cadrul obiectivului de investitii “ Modernizare drumuri de interes local in
comuna Ciocani “;
-Raportul compartimentului contabilitate nr. 1198 /19.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local ;
• Prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza prevederilor art.139 alin.3 lit.a), lit.i), art. 196 alin (1), lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobarea devizului general si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii

“CONSTRUIRE ACCESE CATRE PROPRIETATI

in comuna Ciocani, judetul Vaslui” ,
intocmite de SC July Expert Consulting SRL Barlad, judetul Vaslui , care consta in construirea a 153 accese
auto si 94 accese pietonale catre proprietati, ca urmare a realizarii lucrarilor de modernizare a
strazilor nr. 3, nr.18, nr. 27 din satul Ciocani si a strazilor nr. 1, nr.2 si nr. 3 din satul Crang , comuna
Ciocani, judetul Vaslui in cadrul obiectivului de investitii “ Modernizare drumuri de interes local in
comuna Ciocani “.
Art.2 Valoarea acestui obiectiv de investitii este de 312.851 lei , inclusiv TVA si va fi finantat din
bugetul local al comunei Ciocani , fiind prevazuta in buget suma de 172.422 lei , iar diferenta va fi acoperita prin
retragerea sumei de 140.429 lei de la obiectivul de investitii “ Construire dispensar uman in comuna
Ciocani “ si suplimentat cu aceasta suma in bugetul localla cap. 84.02.71 , pentru acest obiectiv de
investitii “ Construire accese catre proprietati in comuna Ciocani, judetul Vaslui”.
Art.3. .Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuternicește primarul comunei Ciocani , dl.
Călin Gheorghe si compartimentul contabilitate .
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