
                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
<<Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local  in Ciulnita>>  

 
 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI CIULNIŢA   întrunit în şedinţa de îndată la 
15.03.2011 

Avand in vedere: 
- prevederile H.G. 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; 
-prevederile Programului de Dezvoltare a infrastructurii din cadrul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, 
- studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului, 
-prevederile art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 Examinând: 
- expunerea de motive intocmita de domnul Gheorghe Stelică – Primarul comunei CIULNIŢA  
prin care se motivează necesitatea adoptării acestei hotărâri; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  
 

În temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1   Se aprobă indicatorii tehnico economici   ai obiectivului de investiţii 

<<Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local  in Ciulnita >>, aprobat in cadrul 
Programului de Dezvoltare a Infrastructurii din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă  din  fondurile Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului  ,  conform ANEXEI I care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2  Se desemnează d-na Vlad Sabie Ramona, responsabil de proiect,  să reprezinte 
solicitantul în relaţia cu autoritatea  până la momentul semnării contractului.  

Art. 3  Se  desemnează  d-l Gheorghe Stelică, responsabil legal al proiectului care 
reprezintă comuna Ciulniţa în relaţiile cu terţii 
  Art 4   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează  Primarul comunei 
CIULNIŢA domnul Gheorghe Stelică. 

Art.5   Prezenta hotarare se aduce la cunostinţa publică prin afişare la avizierul Primăriei 
comunei  CIULNIŢA  
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                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      GOAGA VICTORIA 

                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

          ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

 

  

 

 

  NR. 15 

  ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 

  ASTĂZI 15 .03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


