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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie   

pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale – instalaţii electrice la  

Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu” Slobozia 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9843 din 17.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

 - Adresa nr. 3347 din 12.11.2015 a Liceului Tehnologic Special                          

”Ion Teodorescu” Slobozia; 

 - Raportul nr. 9844 din 17.11.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 9913 din 18.11.2015 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9924 din 18.11.2015 al Comisiei economico – financiare şi 

agricultură, 

În conformitate cu : 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 

cadrul 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; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art.1 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale – instalaţii electrice la Liceul Tehnologic 

Special Ion Teodorescu” Slobozia, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  Valoarea totală a lucrărilor prevăzute la art.1), în sumă de 175.272,87 lei 

cu TVA, din care C+M 149.275,14 lei, se asigură din bugetul general al judeţului 

Ialomiţa pe anul 2015.   
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 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 

Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

     p. PREŞEDINTE, 

                                                                                      Contrasemnează 

   VICEPREŞEDINTE                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

              Ioan MARTIN                                                 Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.102            Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                 DIG 

Astăzi 19.11.2015                                                                                                                        2 ex. 

 

 

 

 

 

 

 

 


