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  HOTĂRÂREA   
Nr.  39 din 5 iulie 2018 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
”AMENAJARE PARCARE ȘCOALA DÂRZA” 

 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința extraordinară din 
data de 5.07.2018, având în vedere:  
• Expunerea de motive nr.8215/02.07.2018 și proiectul de hotărâre nr. 40/02.07.2018 ale viceprimarului 

comunei Crevedia; 
• dispoziția primarului comunei Crevedia nr. 206/26.06.2018 privind desemnarea domnului viceprimar 

Jeloaica Ionuț pentru a îndeplini atribuțiile de primar în perioada concediului de odihnă 02.07.2018-
13.07.2018;   

• Raportul de specialitate nr. 8216/02.07.2018 întocmit de  către compartimentul de specialitate (Biroul 
financiar-contabil); 

• Documentația tehnico-economică (studiul de fezabilitate –proiect nr. A39/2018) întocmit de SC Anderssen 
SRL cu sediul în mun. Iași, str. Eternitate nr. 76, județul Iași, CUI RO 34247855;  

• Rapoartele comisiilor de specialitate ale ale Consiliului local Crevedia ;   
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr.7/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 

anul 2018 și estimări pentru perioada 2019-2021 al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” raportat la alin. (4) lit. “d”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 45 alin (1), art. 115 alin. (1) lit. “b” Legea nr. 215/2001 privind  

administrația publică locală, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare,  
  

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate –proiect nr. 

A39/2018) pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE PARCARE ȘCOALA DÂRZA” întocmit de 
SC Anderssen SRL cu sediul în mun. Iași, str. Eternitate nr. 76, județul Iași, CUI RO 34247855. 

(2) Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici al obiectivului ”AMENAJARE 
PARCARE ȘCOALA DÂRZA”, prevăzute în anexa  la prezenta hotărâre. Valoarea investiției este de 
399.145,62 lei cu TVA, respectiv 336.338,24 lei fără TVA, din care C+M 354.087,97 lei cu TVA, 
respectiv 297.552,92 lei fără TVA. 

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 conform legii și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei Crevedia 
și prin publicare pe pagina de internet www. primariacrevedia.ro.  
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ANEXA 
LA H.C.L. nr. 39/05.07.2018 

 

  



  



 



 
 
 


