ROM ÂNI A
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI
HOTĂRÂRE
Nr. 31 din 24.11.2020
privind aprobarea Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv– rest de executat
pentru obiectivul de investiții „ Extindere și amenajare grupuri sanitare la Liceul
Tehnologic Valea Ursului, comuna Valea Ursului , Județul Neamț”
Consiliul Local Valea Ursului , judeţul Neamț, întrunit in ședință ordinară în data
de 24.11.2020;
- În temeiul dispozițiilor art. 196, alin.(l), lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ,
- Văzând raportul de specialitate al Compartiment Urbanism si nomenclatura
stradala, precum si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local, la proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, inițiat de Primarul comunei Valea
Ursului ;
- Având in vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016, privind
etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ale art.291, alin.(l), lit.
„b” din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, precum si pe cele ale Legii nr.273/2006,
privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ale O.U.G.
nr. l14/2018;
În baza art. 129, alin.(2), lit. „b”, alin.( 4), lit. „d” si a art. 139, alin.(3), lit.„e” din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;
Adoptă prezenta
HO TĂR ÂR E :
Art.l Se aprobă centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – rest de executat pentru
obiectivul de investiții „ Extindere și amenajare grupuri sanitare la Liceul Tehnologic
Valea Ursului, comuna Valea Ursului , Județul Neamț” , conform Devizului general –
anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. (1) – Se mandateaza Primarul comunei Valea Ursului, pentru semnarea
documentelor necesare investiției;
(2) Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului comunei
Valea Ursului .
(3) Prezenta hotarare se aduce la cunoștința persoanelor fizice si juridice
interesate prin grija secretarului general al Comunei Valea Ursului .
Președinte de ședință,
Consilier local
Constantin Roșu

Contrasemnează
Secretar General comuna
Ioan Zaharia

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , 0 voturi împotrivă, 0 abțineri , din totalul de 13
consilieri in funcție și 13 consilieri prezenți

