
 

   

      
                                                  

 
                                     

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.  43 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  
“Amenajare teren de joacă pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui” 

 
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Ivesti cu privire la 

proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local și raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

In conformitate cu : 

- prevederile art.44, alin. (1) şi alin. (4) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Amenajare teren de joacă 

pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui”,  

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. ”b” și alin. (4), litera „d”, art. 139 alin 

(3), litera ”e” și a prevederilor art. 196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii ““Amenajare 

teren de joacă pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui””, conform anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

““Amenajare teren de joacă pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui””, conform anexei 

nr.2, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.3. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții “Amenajare 

teren de joacă pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui”, conform anexei nr.3  care face 

parte integrantă din prezenta. 
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       Art.4 (1) Finanțarea  cheltuielilor prevăzute la capitolele nr. 3 și 5 din devizul 

general al obiectivului de investiţii “Amenajare teren de joacă pentru copii, comuna 

Ivești, județul Vaslui”, respectiv cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică și alte 

cheltuieli,  se va face cu fonduri de la bugetul local. 

(2) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la capitolul nr. 4 din devizul general al 

obiectivului de investiție ”Amenajare teren de joacă pentru copii, comuna Ivești, județul 

Vaslui”, respectiv cheltuielile pentru investiția de bază,  se va face cu fonduri de la 

bugetul de stat sau cu fonduri obținute în cadrul programelor cu finanțare 

nerambursabilă. 

                     Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Iveşti, judeţul Vaslui. 

                     Art.6. Secretarul general al  comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe 

site-ul www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și  

Instituției Prefectului-județul Vaslui. 
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