
                      

                                 
H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea  Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general  pentru obiectivul de 
investiții  „ REABILITARE TROTUARE ȘI RIGOLE PE STRĂZILE CALEA PLOIEȘTI ȘI 

BULEVARDUL MUNCII (DJ 102) ÎN ORAȘUL SLĂNIC, JUDEȚUL PRAHOVA” 
 

              Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

              Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de domnul Costea Daneluș, Primar al 
oraşului Slănic, nr.1717/53 din 10.02.2022,  Raportul de specialitate   al Serviciul  Urbanism, 
Amenajarea teritoriului , cadastru, registrul agricol şi alte activităţi auxiliare , nr.1757/57 din 
11.02.2022 , cu privire la necesitatea şi oportunitatea aprobării documentaţiei tehnico-economice  
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare trotuare și rigole pe 
străzile Calea Ploiești și Bulevardul Muncii (DJ 102) în orașul Slănic, județul Prahova” și avizele 
cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ; 
          Având în vedere: 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 5 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, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 42, alin.1 din Legea nr.500/2002,  privind finanţele,  cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 129 alin. (4) lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare, 
             În temeiul prevederilor  art.139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit.a) și art.197-200 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art. 1.- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici și  Devizul general  în valoare de 
2.286.768,49 lei,  din care  C+M ,  în valoare de 1.944.174,06 lei, pentru obiectivul de investiții  
„REABILITARE TROTUARE ȘI RIGOLE PE STRĂZILE CALEA PLOIEȘTI ȘI 
BULEVARDUL MUNCII (DJ 102) ÎN ORAȘUL SLĂNIC, JUDEȚUL PRAHOVA”, anexă 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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    Art. 2. - Prezenta hotărâre  va fi  comunicată celor în drept prin grija secretarului 
general al Orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a 
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
MARIA MUȘAT 

                                                                                 
                               CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              

                  SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                      
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   18 februarie 2022 
Nr.  16                          
 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi  1„abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15 , cvorum necesar: 8 (majoritate simplă) 

 

 

 






