ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 28/2017
cu privire la modificarea H.C.L. 44/2016 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice aferente investiției „Modernizare străzi în comuna
Ozun, judeţul Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 martie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul comunei privind necesitatea
modificării H.C.L. 44/2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente
investitiei "Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna”,
ținând cont de prevederile:
art. 15 alin. (1) litera d) la HG 907/2017 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
Anexei nr. 3 la HG 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, cu
modificările și completările ulterioare,
art. 44., alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare,
în baza art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “a”, alin. (6) lit „a”, pct.
10, 13, 14 şi 16, respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/200l privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE
Articol unic – H.C.L. 44/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice
aferente investiției „Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna”, se modifică
după cum urmează: Anexa hotărârii se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta
hotărâre.
Ozun, la 20 martie 2017.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Bordás Zsolt

Difuzare:

1 ex. la dosar cu hotărâri

1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe

1 ex. Prefecturii jud. Covasna

1 ex. Primar

1 ex. în dosarul Cererii de Finanţare

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

