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HOTĂRÂRE
Nr.47 din 01.09.2020

privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza DALI, pentru investiţia
„FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL

NEAMȚ”

Consiliul Local al comunei Tămășeni,
Având în vedere:

-prevederile art. 1 alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. a), art. 6 și art. 13 din Anexa 3
Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art. 44 alin.(1), din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale.
-prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Luând act de :
-referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Tămăşeni, în calitatea sa de
iniţiator,nr.5289/24.08.2020
-referatul compartimentului de specialitate nr.5290/24.08.2020
-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. f), ale art. 139,
ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

Adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnică, faza, DALI pentru obiectivul de investiţii „Finalizare sală
de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”
Art.2.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Finalizare sală de
sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”, conform anexei nr.1 și nr.2, la prezenta
hotarare.
Art. 3.Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă orice alte prevederi contrare.
Art. 4.Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului –jud. Neamț,
Primarului com. Tămășeni, Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum si pe site-ul www.comunatamaseni.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate

SIMONA ENĂȘOAIE Secretarul general al comunei Tămășeni,
Jr.ALINA-CRISTINA CĂLIMAN




