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HOTARAREA Nr. 120/19.10.2021

Privind aprobarea cererii de finantare i a devizului general pentru obiectivul de investiii
"Extindere retea de canalizare menajer

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin

in orasul Ovidiu, judetul Constanta"

extraordinara "de indata", marti 19.10.2021;

Examinand:
Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu, domnul George Scupra, inregistrat cu nr.

24902/18.10.2021;
Raportul de specialitate nr. 25035/18.10.2021 al Biroului Achizitii, Programe si Proiecte din

cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ovidiu;
Raportul de specialitate nr. 24901/ 18.10.2021 promovat de Compartimentul Tehnic, Investitii
si ADPP privind necesitatea si oportunitatea

investitiei

Avizul de legalitate al secretarului generalal orasului Ovidiu;
Avizul favorabil din partea comisilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;
Avand in vedere:

prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cumodificrile i completärile
ulterioare;
prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii "Anghel Saligny";

prevederile Normelor Metodologice aprobate prin

Ordinul

nr.

1.333

din 21 septembrie 2021

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021

pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny"';

.prevederile Hotärârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al
documentaiei

tehnico-economice aferente investiiilor
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a
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obiective de
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_i

lucrri
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interventii
documentatia tehnico-economica i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiii
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