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HOT�RAREA NR. 113/29.09.2021
privind aprobarca indicatorilor tehnico-economici la faza Studiu de Fezabilitate" pentru 

obiectivul de investitie "Retea de iluminat public, strada Academiei, oras Ovidiu" 

Consiliul Local al Orasului Ovidiu, întrunit în sedinta ordinara in data de 29.09.2021,

Analizand:

Proiectul de hotarare nr. 22865/23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza ,Studiu de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitie "Retea de iluminat public, strada 

Academiei, oras Ovidiu 

Raportul de specialitate nr.22864/23.09.2021 al Serviciului Tehnic, Investitii si ADPP privind 

necesitatea si oportunitatea investitiei;
Referatul de aprobare nr.22863/23.09.2021 al d-nului primar George Scupra in calitate de 

initiator al proiectului

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al ora_ului Ovidiu; 

Avizul de legalitate al secretarului ora_�ului Ovidiu;

In temeiul urmatoarelor prevederi legale: 
Art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare �i con�inutul-cadru al 

documenta�iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi�ii finan�ate din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art.129, alin (2) lit b) si c), alin (4) lit.d) din OUG nr.57/3 iulie 2019 privind Codul

administrativ al Romaniei; 

In temeiul prevederilor art.139, alin.(1), alin (5) si ale art. 196 alin (1), lit. a) din OUG 57/ 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

A NI 
HOTAR��TE:



Art. 1 Se aprob� indicatorii tehnico-economici la faza,Studiu de Fezabilitate" pentru 

obiectivul de investitie: " Retea de iluminat public, strada Academiei, oras Ovidiu", conform Anexei 

ce face parte integrant� din prezenta hotärâre. 

Valoarea totalä estimativ� a investi�iei: 
Total investi�ie: 315.377,54 lei, färá TVA 
din care C+M: 247.180,00 lei, f�r� TVA 

Secretarul ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hot�râre Primarului ora_ului Ovidiu, Institu�iei 

Prefectului - Judetul Constanta precum �i tuturor factorilor interesa�i. 

Prezenta hotärâre a fost aprobat� cu 15 voturi ,pentru" si2 "abtineri" de c�tre cei 17 consilieri

locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi în functie. 
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