
 

HOTARÂRE 

Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție- „Amenajare 

grup sanitar la Școala primară nr. 3, sat Iurești, comuna Todireni, județul Botoșani” 

 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din 

Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

           c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009,republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

           e)art. 1 alin. (2) lit. a şi  lit. e), art. 35 alin. (1), alin. (3), alin. (4) şi alin. (6)  şi art. 

4142 din Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

           f) Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, 

          g) Hotărârii Guvernului nr. 907/2015 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiilor de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Todireni , în calitatea sa de iniţiator; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Todireni,  

c) raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local , 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, 

în data de 30 ianuarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. - Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiție - „Amenajare 

grup sanitar la Școala primară nr. 3, sat Iurești, comuna Todireni, județul Botoșani”, 

după cum urmează: 

a) Valoarea totală a investiţiei: 103,649.230 lei (inclusiv TVA),  

din care: 

- construcţii + montaj: 68,449.002 lei (inclusiv TVA) 

 Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţie se va face din bugetul local. 

Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Todireni. 

            Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul  

secretarului general al UAT comuna Todireni, în termenul prevăzut de lege, primarului 
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comunei Todireni și prefectului județului Botoșani și se aduce la cunoștință publicului în 

condițiile legii.  
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