HOTĂRÂRE
privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” Amenajare parc de rulote pe
malul Râului Mureș”
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.11.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor financiari ai
investiției cu titlul ” Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș”, inițiat de către primarul
comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr.7900/2020 al Consilierului primarului comunei Ciugud;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea
teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și
turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii
cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor.
Având în vedere:
- Contractul de finanțare cu nr. 423/15.05.2020
- Documentația tehnică faza proiect tehnic ”Amenajare parc de rulote pe malul Râului Mureș”;
Ținând cont de prevederile:
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 10 alin.(4) lit. c) 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, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.d) și) art. 139 alin.(1) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc de
rulote pe malul Râului Mureș”, conform anexei parte integrantă din prezenta.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Consilierul Primarului;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează secretar general

Consilier Cosma Achim

Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 27.11.2020
Nr.110
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100%
din numărul consilierilor în funcţie

