
Romania 
Judetul Ialomita
Comunea Saveni

Proiect de HOTARARE
privind  aprobarea angajamentului de a suporta cheltuielile de mentenanta ale investitiei

”Modernizarea sistemului de iluminat public in  comuna Saveni , judetul  Ialomita”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-  art.  7  alin.  (2)  şi  art.  1166  şi  următoarele  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg
la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Ghidul solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean de Dezvoltare
Locală – Ialomița 2019;
- referatul de aprobare al primarului comunei Săveni;
-  referatul  de  specialitate  al  Compartimentului  ”Implementare  proiecte  din  fonduri  externe
nerambursabile” din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Saveni;

In  temeiul  prevederilor  art.  129,  art.  139  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului
României nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.  1.   Se  aprobă  angajamentul  de  a  suporta  cheltuielile  de  mentenanţă  ale  investiţiei
”Modernizarea  sistemului  de  iluminat  public  in   comuna  Săveni  ,  judeţul   Ialomiţa”,  pe  o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării receptiei finale, pentru urmatoarele elemente
fizice:

Nr
.
crt
.

Localitate Tip aparat iluminat Nr. buc.

1. Frățilești LED 36W 117
2. Săveni LED 55W 166

Total - 283
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Saveni.
Art.  3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  în  termenul
prevăzut  de lege,  Primarului  Dragoi  Daniela  Mariana  şi  prefectului  judeţului  Ialomiţa  şi  se
aduce la cunoştinţă publică.

Initiator Proiect
Primar,

Dragoi Daniela Mariana


