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 HOTĂRÂREA 
Nr. 26 din 25 aprilie 2018 

 privind modificarea denumirii unei investiții cuprinsă în lista 
obiectivelor de investiții pe anul 2018 

 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 25.04.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 4695/19.04.2018 și proiectul de hotărâre nr. 27/19.04.2018 ale 

primarului comunei Crevedia; 
• Raportul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 4696/19.04.2018 întocmit de 

doamna Ganea Mihaela în funcția de inspector în compartimentul de achiziții publice, din 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Crevedia;  

• Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local;  
• Hotărârea Consiliului local nr. 10/28.02.2018 de modificare a Hotărârii Consiliului local 

nr. 7/06.02.2018 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018, inclusiv anexa 1 - lista 
cu programul de investiții pe anul 2018;  

• Raportul  Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
• prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• prevederile Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018; 
• prevederile art. 36 alin. 2 lit  „b ”  raportat la alin. (4) lit. „a” din  Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările  ulterioare;  
 

În temeiul art. 45 alin (2) lit. “a”  și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1.– Se modifică denumirea investiției prevăzută în anexa 1 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 10/28.02.2018 (lista obiectivelor de investiții pe anul 2018), la 
Cap. 51.02, pct. B, 51.B1, din: 

”REABILITARE SCOALA DARZA/CREVEDIA (GRUPURI 
SANITARE/IMPREJMUIRE”; 

ÎN: 
”REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU ȘCOLILE GIMNAZIALE CREVEDIA  ȘI 
DÂRZA DIN COMUNA CREVEDIA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”. 
 

 Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  comunei 
Crevedia, în termenul prevăzut de lege,  Prefectului judeţului Dâmbovița, Primarului 
comunei Crevedia care o duce la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei Crevedia și prin 
publicare pe pagina de internet www. primariacrevedia.ro.  
  

  

 
 
 
Data: 25 aprilie 2018   
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