
 

 

HOTĂRÂREA nr.  

din  13 ianuarie   2011 
 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  din cadrul Studiilor de fezabilitate 

pentru Proiectul “ Sistem public centralizat de canalizare  si statie de epurare a efluentului uzat 

menajer   in comuna Sutesti , judetul Braila” 

 

 

Consiliul Local al comunei Sutesti , intrunit in sedinta de indata in data de 13 ianuarie 

2011 

Analizand raportul de aprobare al primarului comuneiu Sutesti, judetul Braila ; 

Tinand seama de prevederile art.1 lit. (b) din H.G. nr.28/2008 privind aprobarea 

continutului cadru al documentatiei tehnico –economice aferente investitiilor publice , precum si 

a structurii devizului general si al metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiectivele de investitii si lucrari de investitii; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare  

In temeiul art.36 alin 2 lit (b) , alin 4 lit. (d) , art.45 alin 2 lit. (a) , art. 115 , lit (b) din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

HOTARASTE 

 

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico economici  din cadrul Studiilor de fezabilitate pentru 

Proiectul Sistem public centralizat de canalizare  si bstatie de epurare a efluentului uzat menajer   

in comuna Sutesti , judetul Braila”in valoare de 26.799.573   lei inclusiv  TVA , conform 

devizului general prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secretarului 

comunei Sutesti, judetul Braila. 

 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

OCHIROSI RADU  

                                                         ………………………….. 

 
 
 
 
 
 

 R O M Â N I A  
JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI SUTESTI 

   

………………………………………………………….. 

 GHINEA PETRIOARA  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROIECT DE HOTARARE * 
 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  din cadrul Studiilor de fezabilitate 

pentru Proiectul “ Sistem public centralizat de canalizare  si statie de epurare a efluentului uzat 

menajer   in comuna Sutesti , judetul Braila” 

 

 

Consiliul Local al comunei Sutesti , intrunit in sedinta de indata in data de 13 ianuarie 

2011 

Analizand raportul de aprobare al primarului comuneiu Sutesti, judetul Braila ; 

Tinand seama de prevederile art.1 lit. (b) din H.G. nr.28/2008 privind aprobarea 

continutului cadru al documentatiei tehnico –economice aferente investitiilor publice , precum si 

a structurii devizului general si al metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiectivele de investitii si lucrari de investitii; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare  

In temeiul art.36 alin 2 lit (b) , alin 4 lit. (d) , art.45 alin 2 lit. (a) , art. 115 , lit (b) din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

HOTARASTE 

 

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico economici  din cadrul Studiilor de fezabilitate pentru 

Proiectul Sistem public centralizat de canalizare  si bstatie de epurare a efluentului uzat menajer   

in comuna Sutesti , judetul Braila”in valoare de 26.799.573   lei inclusiv  TVA , conform 

devizului general prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secretarului 

comunei Sutesti, judetul Braila. 

 
PRIMAR, 

CODREANU  CRISTIAN 

 

 

*Iniţiator : CODREANU CRISTIAN – primarul comunei Şuţeşti 

 R O M Â N I A  
JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

 
 


