
Judelul Argeq
Consiliul Local li!eqti

uorAnAnB
privind aprobarea Notei conceptuale Ei a Temei de proiectare pentru obiectivul de

investi{ii "Amenaiare scard interioard la $coala clasele I-IV din satul lile;ti, comuna
f,i(eqti, j udel ul Argeq "

Consiliul Local al cotnunei fifegti, judelul Argeq, intrunit in gedinld ordinard,
Av6nd in vedere :

-referatul de aprobare a proiectului de hotdrdre iniliat de cdtre primarul comunei
-raportul de specialitate intocmit de cdtre compartimentul Investitii
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jiteqti
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modific6rile qi completdrile
ulterioare
- Prevederile art.l alin.(2). art.3, afi.4, art.5 alin.(2) din H.G.nr.90712016 privind etapele de
elaborare gi conlinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) qi c) din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.

In temeiul art.l96 alin.l lit. a) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

uorAnAgrE:

Art.l. Se ia act de necesitatea qi oportunitatea efectudrii investitiei 'Amenajare scard
interioard la $coala clasele I-IV din satul li(e;ti, comuna li(eEti, jude(ul Arge;,,

Art. 2.Se aprobf, Nota conceptuali pentru obiectivul de investilii "Amenajare scard
interioard la $coala clusele I-IV din sutul f,i(eEti, comuna li(eEti, juctelul Arge;", conform anexei
1 parte integranti din prezenta hot6r6re.

Afi.3.Se aprobd Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii "Amenajare scard
interioard la $coala clasele I-IV din sutal li(eEti, comuna !i(e;ti,;iude(ul Arge;", conform anexei
2 parte integrantd din prezenta hot[rdre.

Art.4. Finanlarea investiliei se va suporta din buget local qi/sau de la bugetul de stat.
Art.5.Se imputerniceEte domnul primar Savu Gheorghe s6 semneze documentele necesare

realizdrii obiectivului propus in prezenta hotdrAre.
Art.6. Prezenta hotardre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei fileqti,

compartimentul achizilii publice, compafiimentul urbanism qi compartimentul contabilitate din
cadrul Primdriei comunei JileEti.

4rt.7. Prezenta hotdr6re se comunicd, prin grija secretarului general, primarului comunei
Jilegti gi Instituliei Prefectului - Judelul Argeq in vederea exercitdrii controlului de legalitate.

Preqedintade gedinla.
Brutarlei Liviu
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