
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE  
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza proiect tehnic, aferentă 

obiectivului de investiţii ”Reparatie gard de imprejmuire la scoala din satul Poiana Trestiei”  
 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Art. 129, alin. (1) si alin.(2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
- Art. 44 alin. (1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice; 

Luând act de: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Cosminele, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat 
sub nr. _______ / 30.06.2021;  
-Raportul de specialitate întocmit de catre Popa Marcian Bogdan - secretarul general al comunei, 
înregistrat sub ________ / 30.06.2021; 
-Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia 
mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului Local Cosminele;   
-Raportul comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement; 

In temeiul art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al comunei Cosminele adoptă prezenta 
HOTARARE: 

Art.1. Aprobă documentaţia tehnico-economica → faza proiect tehnic de executie (proiect 
tehnic/caiet de sarcini/detalii de executie), aferentă obiectivului de investiţii “Reparatie gard de 
imprejmuire la scoala din satul Poiana Trestiei” elaborata de societatea Mega Design Construct S.R.L, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei şi va fi comunicată 
persoanelor şi instituţiilor interesate de către secretarul general al comunei. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Petre PENES 

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei, 

Marcian Bogdan POPA 
Comuna Cosminele, judetul Prahova 
Nr. _____ din data de _____ iulie 2021 

 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
PRIMARIA 
NR. ________ / 30.06.2021 
 

 
          REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza proiect tehnic, aferentă 
obiectivului de investiţii  

”Reparatie gard de imprejmuire la scoala din satul Poiana Trestiei”  
 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, în exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local aprobă, la 
propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 
interes local, în condiţiile legii. 

Art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevede că “documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor 
de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele 
locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

Necesitatea investitiei propuse a se realiza prin intermediul proiectului ”Reparatie 
gard de imprejmuire la scoala din satul Poiana Trestiei”  este data de imbunatatirea 
conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant.  

Pentru obiectivul de investitii mentionat anterior, a fost intocmit proiectul tehnic 
de executie (proiect tehnic/caiet de sarcini/detalii de executie) de catre societatea Mega 
Design Construct S.R.L.  

      Potrivit devizului general, valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in 
lei, inclusiv TVA, este de 105.785 lei. 

Fata de cele prezentate inaintez Consiliului Local spre dezbatere si aprobare 
proiectul de hotarare sus mentionat. 

 
 

PRIMAR, 
Nae Iulian 

 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
PRIMARIA 
NR. _____/ 30.06.2021 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
- faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii  

”Reparatie gard de imprejmuire la scoala din satul Poiana Trestiei” 
  
 

In baza prevederilor art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, am analizat proiectul de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice - faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ”Reparatie gard de imprejmuire 
la scoala din satul Poiana Trestiei” 

Reglementarea juridica a proiectului de hotarare 

Art. 129 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, instituie clauza generala de competenta pentru organul deliberativ 
local.  

In competenta consiliului local intra atributii privind dezvoltarea economico-
sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz (art. 129, alin. (4), lit. 
d) din O.U.G. nr. 57/2019 - “aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-
economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii”), atributii 
privind gestionarea serviciilor de interes local (art. 129, alin. (7), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 “asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia”).  

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi sau în 
continuare a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se 
aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  

Pentru obiectivul de investitii ”Reparatie gard de imprejmuire la scoala din satul 
Poiana Trestiei” s-a intocmit proiectul tehnic de executie (anexat la proiectul de 
hotarare), de catre societatea Mega Design Construct SRL , din care rezulta: 

  
Valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, inclusiv TVA, in 

conformitate cu devizul general este 105.785 lei. 
 



 
 

 
Concluzii:  

În raport cu cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile de legalitate prevăzute de lege pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local, sens in care se avizeaza favorabil. 
 

Secretar general al comunei, 
Marcian Bogdan POPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NR. _____/30.06.2021  
 Vizat secretar general, 

Marcian Bogdan POPA 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza proiect tehnic, aferentă 
obiectivului de investiţii 

”Reparatie gard de imprejmuire la scoala din satul Poiana Trestiei” 
 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Art. 129, alin. (1) si alin.(2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
- Art. 44 alin. (1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice; 

Luând act de: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Cosminele, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat 
sub nr. ______ /_____.06.2021;  
-Raportul de specialitate întocmit de catre Popa Marcian Bogdan - secretarul general al comunei, 
înregistrat sub ______ / ____.06.2021; 
-Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia 
mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului Local Cosminele ;   
-Raportul comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement; 

In temeiul art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al comunei Cosminele adoptă prezenta 
HOTARARE: 

Art.1. Aprobă documentaţia tehnico-economica → faza proiect tehnic de executie (proiect 
tehnic/caiet de sarcini/detalii de executie), aferentă obiectivului de investiţii ”Reparatie gard de 
imprejmuire la scoala din satul Poiana Trestiei” elaborata de societatea Mega Design Construct S.R.L, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei şi va fi comunicată 
persoanelor şi instituţiilor interesate de către secretarul general al comunei. 
 

Initiator, 
Primar, 

Nae Iulian 
 
 


