
          ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  

HOTARAREA NR. 61 
cu privire la aprobarea devizului de lucrări la obiectivul de investiții „Refacerea 

trotuarelor și a aleilor de acces din incinta Școlii Generale nr.1 din strada Nicolae 
Iorga” 

 
             Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
             Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea devizului de 
lucrări la obiectivul de investiții „Refacerea trotuarelor și a aleilor de acces din incinta 
Școlii Generale nr.1 din strada Nicolae Iorga”, 
            Analizând  raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  oraşului 
Săveni, 
            În conformitate cu prevederile capitolului XII, secţiunea a – II – a Lucrări 
publice – art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a H.G. 
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  
           Având în vedere : 
           Avizul favorabil al Comisiei  Buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, servicii, agricultur ă, comerţ,   
           Avizul favorabil al Comisiei  de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
           Avizul favorabil al Comisiei  juridice şi de administraţie publică locală, 
           Avizul favorabil al Comisiei  pentru sănătate, cultură, învăţământ, protecție 
socială, 
           În temeiul art.36 alin.4 lit d, art. 45 alin.2, art. 115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
    HOTARASTE : 
 
          Art.1 Se aprobă devizul de lucrări la obiectivul de investiții „Refacerea trotuarelor 
și a aleilor de acces din incinta Școlii Generale nr.1 din strada Nicolae Iorga”, cu o 
valoare totală de 49.489,61 lei, inclusiv TVA, conform Anexei nr. 1  care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2  Primarul ora şului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                                                                 Dată astăzi, 27 iunie  2013 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
            BACIU GETTA  
                                          
                                                                                                         Contrasemnează,                                                                                                      
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                               Isac Nadia 


