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HOTĂRÂREA NR. 35  

privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico- economici, pentru 
obiectivul de investitii“POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  
IN  SAT  VALENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“cât si 

a cofinanţării acestuia din bugetul local 

 

Având în vedere prevederile: 
 •   HG 907 /2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al ocumentaţiei 

tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de investiţii, 

• Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 • Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată; 
• Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, 
• art. 36, alin. 2, lit. b şi d coroborat cu alin. 4, lit. d, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1, 

art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 - 7 şi art. 126 din Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul local al  Comunei Padureni, judetul Vaslui , 

HOTARASTE : 

     Art. 1 Aprobă  indicatorii tehnico -economici al obiectivului de investiţii: “POD  
METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VALENI, COMUN PĂDURENI, 
JUDETUL  VASLUI" conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art. 2   Aprobă participarea Comunei PADURENI , judeţul VASLUI  la cofinanţarea din 
bugetul local cu  suma de 150279,8 LEI  (inclusiv TVA) a proiectului “POD  METALIC  



PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VALENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  
VASLUI, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 3 Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Art. 4      Prezenta hotărâre se va comunica: 

-    Instituţiei Prefectului - judeţul VASLUI; 
          -  Domnului DIACONU TEMISTOCLE  - Primarul comunei PADURENI; 
         - Compartimentului financiar - contabil din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei PĂDURENI, judeţul VASLUI. 

 
 

 
 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
 

     CONSILIER LOCAL 
 
     BUCIUMAŞ SILVIU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul comunei Pădureni 
  Munteanu Mirela  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata astazi  08.12.2017 
Cu un numar de   12  voturi”pentru”, din  12  consilieri prezenti la sedinta. 

 
 
 
 


