
 
ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 23 din 04.04.2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Documentație de avizare a
lucrărilor de intervenție – D.A.L.I.) pentru obiectivul ”AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI

PODEȚE ÎN COMUNA CREVEDIA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:

Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

a)

HCL nr. 33/15.04.2021 privind aprobarea bugetului general al comunei Crevedia pentru anul 2021
și HCL nr. 69/04.08.2021 privind recti carea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul
2021; și HCL nr. 6/10.02.2022 privind aprobarea bugetului general al comunei Crevedia pentru
anul 2022;

b)

Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

c)

Referatul de aprobare nr. 4482/25.23.2022 întocmit de către primarul comunei Crevedia, și
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Documentație de
avizare a lucrărilor de intervenție – D.A.L.I.) pentru obiectivul ”Amenajare Peisagistica și Podețe în
Comuna Crevedia, Judet Dambovita”;

a)

Raportul de specialitate înaintat de Compartimentul achiziții publice și management proiecte
europene, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, înregistrat cu nr.
4484/25.03.2022;

b)

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;c)

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – D.A.L.I. pentru obiectivul ” Amenajare
Peisagistica și Podețe în Comuna Crevedia, Judet Dambovita”; (Proiect nr. A 309/2022), întocmită
de către SC Global Engineering Consulting SRL și Devizul general al obiectivului de investiții;

d)

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică (faza: Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție – D.A.L.I.) pentru obiectivul ”AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI PODEȚE ÎN COMUNA CREVEDIA,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, întocmită de către SC Global Engineering Consulting SRL, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea rezultată din devizul general al investiției în cuantum de 9.491.821,86 lei lei cu
T.V.A. din care C + M = 8.630.279,40 lei cu T.V.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate  contestată în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI CREVEDIA

Florin PETRE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA

Olga CIORCHINA

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Crevedia, prin
intermediul Biroului nanciar contabil și Compartimentului achiziții publice și management proiecte
europene.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta hotărâre
se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Transparența și comunicarea către primarul comunei Crevedia, autoritățile, instituțiile publice și
persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru  informare,
în format electronic în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.
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