R O MÅNIA

JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI
HOTÅRÅREA Nr. 50 /2019
Privind actuaIizarea valorii totaIe a investitiei

%Extindere retea de canaIizare in satele Sita BuzauIui)Zabratau

Crasna

din Comuna Sita Buzaului,judetul Covasna,,
Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit in s。dinta 。rdinara

din data de 3 1.07.2019 analizand referatul de aprobare al primarului referitor la proiectul de hotarare
Privind actualizarea valorii totale a investitiei

Zabratau

Extindere retea de canalizare in satele Sita Buzaului,

Crasna din Comuna Sita Buzauluijudetul Covasna

;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului de

SPeCialitate din cadrul primariei,de avizul comisiei de specialitate in domeniul programe de dezvoltare
economico‑SOCiala,buget重nante

administrarea domeniului public si privat a1 1oealitatii,Servicii

Si comert precum $i avizul pentru legalitate al secretarului;

in confomitate cu prevederile:
‑
一

Legii ur.273/2006 privind finantele publice locale , Cu COmPlet狙e?i modific拙e ulterioare;
OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, Cu COmPlet誼le?i
modificむile ulterioare;

‑

Ordinului MDRAP ur.1851/2013 privind aprobarea Nomelor metodoIogice pentru punerea in

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, Cu COmPlet剃e?i modific狙e ulterioare;

‑
一

art.291 din Legea ur.227/2015 privind Codul Fiscal, Cu mOdific5rile?i complet拙e ulterioare;
Ordonantei de urgenta nr. 1 14/201 8 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice

Si a皿Or maSuri fiscal‑bugetare

mOdificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor temene

in baza prevederilor;
‑

arL 129 alin. (2) lit. b) $i alin.4,lit.d) din Ordonanta de urgenta ur.57/2019 privind Codul

administrativ;

in temeiul prevederilor artJ39,alin.1 si at 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta
ur.57/20 1 9 privind Codul administrativ;

HOTÅRÅ?TE
塾生. Se aproba actualizarea valorii totale a investitieì̀Extindere retea de canalizare
in satele Sita Buzaului・Zabratau , Crasna din Comuna Sita Buzaului,judetul Covasna・・,COnfom anexei
Ⅲ・ 1 care face parte integrantをdin prezenta hot論re.

坐. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotむ鉦se insむoineaz肴primarul comunei

Sita Buzaului prin aparatul de specialitate.
31.07.2019

P雪洋

PRE?EDINTE

Vio reI

Contrasemneaz肴

Secretar general UAT

Oricean Mirela"
Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:
ー1 exemplar Prefectura judetului Covasna

‑1 exemplar dosar sedinta consiliu
‑ 1 exemplar birou financiar‑COntabil

‑1 exemplar MDRAP

