
HOTARAREA Nr. 30 

Din 20.09.2021 

privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general si a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul: 
“REALIZARE ŞI REABILITARE TROTUARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI” 

_______________________________________________________________ 

Initiator :GHEONEA Grigore , primarul com. Cudalbi,jud.Galati 

Nr.de inregistrare si data depunerii proiectului: 252/s//14.09.2021; 

______________________________________________________________________________ 

Consiliul local al com. Cudalbi, jud. Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara la data de 20.09.2021. 

Avand in vedere: 

 referatul de aprobare prezentat de initiator si inregistrat la nr: 253/s/14.09.2021; 

 raportul de specialitate inregistrat la nr. 254/s/14.09.2021; 

 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate agricultura, economie–finante, amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism,munca si protectie sociala inregistrat sub nr. 

255/s/14.09.2021; 

 Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul – cadru al 

documentațiilor tehnico –economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

 Legea 10/1995 actualizată la 6 iulie 2015; 

 Legea 177/2015 completata cu legea 163/2016; 

 Legea 50/1991 actualizată, privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii. 

 
 

In temeiul art. 196 alin(1) lit.” a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ. 

    
 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1  Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investitii “REALIZARE ŞI REABILITARE 

TROTUARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI”, conform anexei 1, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

Art.2  Se aproba devizul general pentru obiectivul de investitii “REALIZARE ŞI REABILITARE 

TROTUARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI”, conform anexei 2, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

Art. 3 – Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de “REALIZARE ŞI 

REABILITARE TROTUARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUD. GALAŢI”, conform anexei 3, parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei 

Cudalbi, judetul Galati. 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALATI 

COMUNA CUDALBI 

CONSILIU LOCAL 

 
 



Art. 5. Secretarul general al comunei Cudalbi, judetul Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea 

prezentei hotărâri. 
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