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                                                         HOTARAREA Nr 47 

                                                        din data de 22.07.2022 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Modernizare 

,dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare camin cultural, comuna Traian, judetul Braila »  

  

         Consiliul Local al comunei Traian, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de mai 

sus ,     

     Având în vedere:  

             ►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ 
teritoriale în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2022, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.62/31.03.2022, potrivit căruia una din condițiile 
asocierii o reprezintă aprobarea Devizului General cu indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții care se dorește a fi cofinanțat; 

              ►Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 11/2022 privind Aprobarea bugetului local 

consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2022 unde la poziția nr.5 din Anexa nr.2 figurează înscris 
obiectivul nou de investiții « Modernizare,dotare loc de joaca sat  Traian si reabilitare camin 

cultural, comuna Traian, judetul Braila » pentru care au fost alocate fondurile necesare 

finanțării/cofinanțării, o altă condiție obligatorie a asocierii; 

               ►dispoziţiile art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

                ► dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice  locale nr .273/2006, potrivit 
cărora documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se 
asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative;  



 

 

            ► raportul de aprobare al primarului comunei Traian inregistrat la numarul 
4064/06.07.2022  cu Devizul General privind indicatorii tehnico economici ai obiectivului.        

            ► raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului- nr. 4065/ 06.07.2022        

              În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) 

lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

                                                                     HOTARASTE : 

Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții « 
Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare camin cultural, comuna Traian, judetul 

Braila » potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta 

hotărâre.  

           (2)  După finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de 
lucrări, potrivit legii, rezultând valoarea finală de finanţare a obiectivului de investiţii, Devizul 
General cu indicatorii tehnico-economici actualizați va fi supus aprobării consiliului local. 

 Art.2.-Cu aducerea la indeplinire a prevedrilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul, care 

se imputerniceste sa semneze in numrlr sip e seama comunei Traian contractual de lucrari si 

celelalte documente necesare implementarii proiectului. 

Art.3 Prin grija secretarului general al comunei TRAIAN prezenta hotarare va fi adusa la 

cunostinta autoritatilor/persoanelor indreptatite si transmisa spre publicare in Monitorul Oficial 

Local.   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        CONTRASEMNEAZA, 

     CONSILIER LOCAL                                                                 SECRETAR GENERAL, 

    Sorinel TANASE           Daniela -Nicoletta GIUGIUC  

 

 

 

 

 

 



 


