
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare ”Notă conceptuală” și ”Temă de proiectare” 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială nr. 1 

Dor Mărunt Sat” 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 69/15.02.2021; 

• Raportul de specialitate întocmit de Secretarul general al comunei Dor Mărunt, nr. 70/15.02.2021; 

• Prevederile art. 1, alin (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

• Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

• Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• H.C.L. Dor Mărunt 14/29.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 230/26.02.2021 ; 

• Prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit b), alin (4) lit. b), alin (7), lit. a, art.140 alin (1), art. 196 lit a), art. 243, 

alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor de elaborare ”Nota conceptuală” și ”Temă de proiectare” 

pentru obiectivul de investiție  ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială 

nr. 1 Dor Mărunt Sat”. 

Art. 2. După întocmirea documentațiilor prevăzute la art. 1, acestea vor fi aprobate de către 

Consiliul local Dor Mărunt.   

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Dor 

Mărunt și compartimentele de specialitate. 

Art. 4. Secretarul comunei va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ  

 Ioan TUDOR                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                      Constantin Alecsandru VĂTAFU 

                L.S. 

 

Nr. 20      

 Dor Mărunt, 26 februarie 2021 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți. 

 


