
 

R O M Â N I A 
Judeţul Buzău 

Comuna  Movila Banului 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 8/28.02.2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare drumuri    de 

interes local in  comuna  Movila Banului, județul Buzău”  
Consiliul Local al comunei Movila Banului, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Movila Banului, judetul Buzău, înregistrată 
cu nr. 250 din data de 19.01.2017;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Movila Banului înregistrat cu nr. 251 din data de 19.01.2017; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Movila Banului, înregistrat sub nr. 252 din data de 19.01.2017; 

- DALI elaborată de SC DRUM DESIGN SRL pentru obiectivul de investiție 
„Modernizare drumuri  de interes local in  comuna Movila Banului, județul Buzău” 

- prevederile art. 41 și art. 44 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele 
publice locale, actualizată; 

- dispozițiile art. 3 lit. b) și d) și art. 5 alin. (3) lit. b) din HG nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea 
Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, art. 63 alin. 
(1) lit. d), alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificări și completări ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare 
drumuri  de interes local in  comuna Movila Banului, județul Buzău” , prevăzuți în Anexa, 
parte integrantă din prezenta hotarâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Movila Banului, județul Buzău, în calitate de reprezentant legal al unității 
administrativ - teritoriale. 
Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Movila Banului, Instituției Prefectului - Județul Buzău, precum și altor autorități sau 
instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului 
comunei Movila Banului, județul Buzău. 
   
  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ             
          Consilier local,                            Secretar,                    
             Petre Ion                                                 Iosiv Mirela  
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Movila Banului, în ședința ordinară din data de 28 februarie 2017, 
cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (3) cu un număr de 11 voturi „pentru”, __ voturi „împotrivă”,__ abțineri, din numărul total 
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri locali prezenți la sedință. 


