
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic de
Execuție pentru obiectivul de investiții: Modernizare străzi locale în comuna Săveni, cu satele 
componente, județul Ialomița.
 

Consiliul Local al Comunei Săveni, județul Ialomița,
Având în vedere:

- Referat de aprobare al Primarului nr. 1942 din data 06.04.2020
- Raportul de specialitate al compartimentului Achiziții Publice nr. 1822 din data 

02.04.2020

În conformitate cu:
- prevederile art. 5 alin 3 și art. 44 (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale,

cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice,precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții și lucrări de 
intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit.d), art.139, alin (1) și alin (3), lit. d 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

-
În baza prevederilor art. 196 alin (1). Lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 
2019, privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:
        Art. 1.  Se aprobă devizul general la faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de 
investiții Modernizare străzi locale în comuna Săveni, cu satele componente, județul Ialomița.″, 
conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

        Art.2.  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții la faza PT 
Modernizare străzi locale în comuna Săveni, cu satele componente, județul Ialomița ″, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre.



         
       Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Ialomița, 
compartimentelor Contabilitate și Achiziții Publice și se aduce la cunoștință publică prin afișare 
la sediu și pe site-ul propriu.
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