
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SAVENI

HOTARARE
privind  aprobarea cofinantarii  de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se

finanteaza de la bugetul de stat prin PJDL – Ialomita 2021  , pentru obiectivul    :
MODERNIZARE STRAZI LOCALE IN COMUNA SAVENI, CU SATELE

COMPONENTE, JUDETUL IALOMITA   
CONSILIUL LOCAL SAVENI    avand in vedere:
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

inregistrat sub nr.  2088 din 10.05.2021;
Referatul  de  aprobare  al  proiectului  de  hotărâre  înregistrat  sub  nr.  2087  din

10.05.2021;
 Avizul comisieiilor de specialitate,

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare  si  continutul  cadru   al  documentatiei  tehnico-economice  aferente  proiectelor  de
investitii finantate din fonduri publice 

Luand in considerare prevederile Ghidului Solicitantului de finantare nerambursabila
in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala – Ialomita 2021

Ținand seama de prevederile Legii  nr.  273/2006 privind finantele  publice locale si
prevederile  Legii  nr.  500/2002  privind  finantele  publice  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;

Ținand seama de prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor;

Ținand  seama  de  prevederile  Ordonantei  Guvernului  Romaniei  nr.  21/30.01.2002
privind gospodarirea localitatilor  urbane si  rurale,  aprobata de Legea nr.  515 din 12 iulie
2002;

Analizand memoriul de necesitate  si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
In temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. c)  art. 196  alin. (1)  lit. a, 197 și 200 din

OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,  adoptă   prezenta:
HOTĂRÂRE

Art. 1. –  Se aproba cofinantarea   de la bugetul local si din alte surse legal constituite
pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanteaza de la bugetul  PJDL- Ialomita 2021  in
valoare totala   de :  V= 2404212,43   lei  , pentru obiectivul  MODERNIZARE STRAZI
LOCALE  IN  COMUNA  SAVENI  ,CU  SATELE  COMPONENTE  ,  JUDETUL
IALOMITA  din care contributia proprie  cheltuieli eligibile 2.185.437,15 lei si cheltuieli
neeligibile 218.775,28 lei 

Art.  2. –  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  insarcineaza  Primarul
comunei SAVENI  D-na DRĂGOI Daniela – Mariana.

Art. 3. – Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se
comunică  în  termen  de  10  zile  lucr.  Institutiei  Prefectului  pentru  controlul  legalitatii  ,
Primarului  comunei,  pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de
specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției, www.comunasaveni.ro.
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      L.S. __________________                                Secretar general al comunei,
                                                                                  Jr. BURLACU Nicoleta
Adoptată la Săveni,
Astăzi, 10.05.2021
Nr. 33.

http://www.comunasaveni.ro/

