
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
     - Consiliul local – 
 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 7 
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi pentru proiectul 
“REABILITARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI ÎNFIINŢARE CANALIZARE 

ÎN LOCALITATEA NAZARCEA, COMUNA POARTA ALBĂ 
 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016;   
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, raportul 

Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei;  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si astructurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 
precum si modificarea si actualizarea preturilor conform stasurilor sinormelor in vigoare, Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 În baza prevederilor art. 36, alin.(1) şi (2), lit.”b” şi „d”, alin. (4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 În temeiul  prevederile art.45 şi art. 115, alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizaţi pentru proiectul 
„REABILITARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI ÎNFIINŢARE CANALIZARE ÎN 
LOCALITATEA NAZARCEA, COMUNA POARTA ALBĂ, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Poarta Albă;  

 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, 
compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului autorităţilor şi persoanelor interesate în 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 
„împotrivă”, 0 abţineri, din totalul de 13 voturi exprimate . 
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