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H O T Ă R Â R E
privind  modificarea HCL nr. 33 din data de 10.05.2021 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 al Comunei Săveni, Județul Ialomița, având în vedere:
Solicitarea  ADI  IALOMIȚA nr.  258/  24.08.2021  înregistată  la  Primăria  comunei

Săveni sub nr. 3891/ 24.08.2021;
Raportul  de  specialitate  al  consilierului  proimarului  privind  necesitatea  corelării

lunngimii totale prezentată în documentația tehnico econimică cu cea aprobată,
Referatul de aprobare al primarului comunei laproiectul de hotărâre înregistrat sub nr.

60 din data de 24.08.2021;
Avizul  favorabil  al  comisiei de specialitate ale Consiliului Local Săveni:  Nr. 3 -

Muncă și Protecție Copii, Juridică și de disciplină;

În conformitate cu prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În  temeiul  prevederilor  art.  129  din  OUG  nr.  57/03.07.2019  privind  Codul
Administrativ, se aprobă prezenta:      

H O T Ă R Â R E

Art. 1. –  Se aprobă modificarea  articolului nr. 1 din Hotărârea nr. 33 din data de
10.05.2021 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   și va avea următorul conținut:

” Se aprobă cofinanțarea 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= 2.404.212,43   lei  , pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI LOCALE
IN COMUNA SAVENI ,CU SATELE COMPONENTE , JUDETUL IALOMITA  din
care contributia proprie  cheltuieli eligibile 2.338.748,51 lei si cheltuieli neeligibile 65.463,92
lei .

Art. 2.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se
comunică în  termen de 10 zile  lucrătoare Institutiei  Prefectului  pentru controlul  legalitatii,
Primarului  comunei,  pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de

mailto:primariasaveni@yahoo.com


specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, ____________________

L.S._________________________
Contrasemnează,  

      Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta
Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 31.08.2021
Nr. 72.  
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