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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare de locuri de joaca pentru copii în Comuna George Enescu”

Consiliul Local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani întrunit în şedinţă
extraordinară în data de 30 noiembrie 2009,
având în vedere Expunerea de motive nr..2499/24.11.2009, a primarului comunei George
Enescu şi referatul de specialitate nr. 2498/24.11.2009 depus de Doamna Abuhaie Anca referent
superior în cadrul compartimentului financiar-contabil,
având avizul favorabil al
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget-finanţe,administrarea
domeniului public şi privat al comunei ,agricultură ,gospodarie comunală ,protectia
mediului,servicii si comerţ.
Comisiei
pentru învaţamănt,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştei publice,a
drepturilor cetăţenilor,
în conformitate cu prevederile
- Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 modificată şi completată,
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice,precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a Devizului General pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
- Ordinul nr. 863/2008, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice,precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
Devizului General pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificările şi
completarile ulterioare
în baza art. 36, alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată
în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare de locuri
de joaca pentru copii în Comuna George Enescu” prezentaţi în Anexa nr. 1,parte integrantă la
prezenta hotărâre.
Art.2 - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre
prin compartimentele de specialitate.
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