
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL SĂVENI

 HOTARARE

privind modificarea denumirii  Hotărârii nr. 35/22.07.2019 din ,,Hotararea privind   aprobarea
devizului general la obiectivul de investitii  faza S.F. „Modernizare drumuri publice locale in

comuna  Saveni cu satele componente, judetul Ialomita” , pentru lungime drumuri modernizate
de 2,476 km, în ”Hotărâre privind aprobarea  devizului general la obiectivul de investitii  faza

S.F. ”MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA SĂVENI, CU SATELE
COMPONENTE, JUDEȚUL IALOMIȚA” pentru lungime drumuri modernizate de 2,476 km 

Consiliul local SĂVENI, județul Ialomița
Având în vedere:

 prevederile art. 9, secțiunea a 4-a, respectiv anexa nr. 5 din H.G. nr. 907 / 2016  privind
etapele  de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizu lui general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii;

 dispozițiile  art.  44(1)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare.

 raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  Achiziții  publice,  înregistrat  cu  nr.
225/20.01.20250

 prevederile art. 129 alin (2) lit. c) , alin. (6), lit. a) și art. 139 alin 1, alin. (3) lit.  g), din
Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

      Art.I. Se modifică denumirea Hotarârii nr. 35/22.07.2019 din ,,Hotarare privind   aprobarea
devizului general la obiectivul de investitii  faza S.F. „Modernizare drumuri publice locale in
comuna  Saveni cu satele componente, judetul Ialomita” , pentru lungime drumuri modernizate
de 2,476 km, în ”Hotărâre privind aprobarea  devizului general la obiectivul de investitii  faza
S.F.  ”MODERNIZARE  STRĂZI  LOCALE  ÎN  COMUNA  SĂVENI,  CU  SATELE
COMPONENTE, JUDEȚUL IALOMIȚA” pentru lungime drumuri modernizate de 2,476 km

Art.2.   Prezenta hotărâre va fi  adusă la cunoștința cetățenilor  prin afișare în locurile  special
amenajate.

Art.3.  Primarul  comunei  Săveni,  prin  compartimentele  de  specialitate,  va  aduce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

PRESEDINTE DE SEDINTA
                                                                                   CONTRASEMENAZA

SECRETAR GENERAL U.A.T SĂVENI
                                                                                MATACHE STAN

Emisă la Săveni 
Astăzi 31.01.2020
NR. 7


