ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a devizului general și
indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „ Construire cămin
cultural în comuna Mitreni, județul Călărași”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI, întrunit în
şedinţă ordinară astăzi, 22 iulie 2021

Având în vedere:
referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării
studiului de fezabilitate, a devizului general și indicatorilor tehnico-economici privind
obiectivul de investiții „ Construire cămin cultural în comuna Mitreni, județul Călărași”
nr. 4034/16.07.2021, întocmit de către domnul primar Ciprian-Constantin Panait;
- raportul de specialitate nr. 4032/16.07.2021 întocmit de către doamna Chirnogeanu
Ionela, consilier achiziții publice la Compartimentul Achiziții publice din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Mitreni;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul
local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 130/22.07.2021
avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă
Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 131/22.07.2021;
avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și
familie, activitați social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie
copii, tineret și sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat
cu nr. 132/22.07.2021
Luând în considerare

- prevederile OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."
S.A., cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare ;
-

-

dispozitiile Legii nr. 52/2003, republicata privind transparent decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare cămin cultural în
comuna Mitreni, județul Călărași”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
Art. 2 Primarul și compartimentul Achiziții publice vor duce la îndeplinire această hotărâre.
Art. 3. Secretarul comunei va lua măsuri privind afişarea și comunicarea prezentei
hotărâri către cei interesaţi, în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, VOICU ION
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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Adoptata la comuna Mitreni
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