
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL 

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  
,, Construire troiță  în comuna Gioseni ,judetul Bacău “  

 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  
30.03.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/121 din 24.03.2020 , inițiat de primarul comunei ; 

 - referatul de aprobare   nr. CL/120 din  24.03.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , prin care se 
susține necesitatea și oportunitatea aprobării Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investiției  
 ,, Construire troiță  în comuna Gioseni, judetul Bacău “ ; 

- raportul de specialitate   nr. CL/119  din  24.03.2020 al  compartimentului urbanism , prin care se motivează în 
drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  
            - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/123/124/125 din 30.03.2020; 
            În baza prevederilor: 
 -  art. 12 alin.(4) din Ordinul nr.2878 din 14.10.2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;  
art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
H.G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; art.7 alin.(13) Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală , republicată ; 

Luând în considerare: 
- Devizul general privind cheltuielile necesare investiției, înregistrat sub nr. 865 din 24.03.2020;   

    În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) ,  
art.197 alin.(1),(2),(4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

   
Art.1.  Se aprobă  Devizul General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  ,,Construire  troiță  

în comuna Gioseni, judetul Bacău “, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul comunei , prin biroul  contabilitate din cadrul aparatului de specialitate va aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului Bacău , 

primarului comunei, biroul  contabilitate, compartimentului urbanism  , precum și spre cunoștința publică , in 
condițiile legii .  

 
Președinte de ședință 
Consilier,       

            Mihăeș Ianoș Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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