
HOTiRARE
privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru

obiectivul de investitii Reabilitare si modernizore scoala cu clasele I-wII in
comuno Gornet-Cricov, conform devizului general actualizat in urma licitatiei

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere :

HOTARA$TE:

Art. I - Asigurarea finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investilii fuabilitare si
modernizare Scoala cu clasele I-VIII in comuna Gornel-Cricov, conform devizului general actualizat
in urma licitatiei;

Art. 2 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul Calin Ion -
primarul comunei Gomet-Cricov;

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institu{iei Prefectului Jude}ului

Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea cdtre

institutiile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORIIET-CRICOV

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, cu privire la asigurarea finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii Reabilitare
si modernizare Scoala cu clasele I-VIII in comuna Gornet-Cricov, conform devizului general
actualizat in urma licitatiei;

- devizul general al obiectivului de investitii Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VI
in comuna Gornet-Cricov, actualizat in urma licitatiei;
- devizul general obiectivului de investitii, actualizat in urma OUG l14/2018;
- prevederile art. l9 alin ( I ), art.26 si art. 42 dinlegea nr.273/2006 - Legea finantele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 36 alin. (l), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (l) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. 117 alin.

(l) din Legea 21512001 privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,



ROMANIA
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CONSILIUL ITOCAL GORNET.CRICoV

privind aprobarea obiectivului de investitii
Reparalie rigola - ml 150 cu 4 pode(e din D.a, conform devizului oferta

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul kahova, intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
resort, cu privire la aprobarea obiectivului de investitii Reparalie rigola - ml 150 cu 4 podege din b.a,
conform devizului oferta;

- devizul oferta TAROo8 al obiectivului de investitii ;
- prevederile sectiunii 5 din H.G. nr.90712o16 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

- prevederile art. 19 alin (1), art.26 si art.42 din Legea nr. 273/2006 - Legea finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (l) lit. b), (3), (5) si alin. (6), art. 117 alin.
(1) din Legea 21512001 privind administratia plublica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1 - Aprobarea obiectivului de investitii Reparalie rigola - ml 150 cu 4 podele din b.a,

conform devizului oferta;

Art.2 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse [a indeplinire de catre domnul Calin Ion -
primarul comunei Cornet-Cricovl

Art.3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institu{iei Prefectului Judefului
Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenta si comunicarea citre
institutiile si persoanete interesate, a prevederilor acesteia.
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