
R O M A N I A 

JUDETUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SILISTEA GUMESTI 

 

HOTARARE nr. 11 . 

din 22.04.2021 

     

 

       Privind :   aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico –economici privind 

obiectivul de investitii ,, ,, Modernizare Drumuri de Interes Local in comuna Silistea  Gumesti 

judetul Teleorman  ,,. 

  

                  Consiliul local al comunei Silistea Gumesti,judetul Teleorman ,  intrunit in  

                       sedinta  extraordinara de lucru in data de 29.04.2021  , avand in vedere:  

 

                  Referatul de aprobare inregistrat la nr.1553 /14.04. 2021 aL Primarului comunei Silistea 

Gumesti,judetul Teleorman ,                    

                  Raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 1154   / 14.04. 2021   , 

                   Avizul inregistrat la nr.1756 /28.04. 2021 , al Comisiei de Specialitate de pe langa 

Consiliul Local al comunei Silistea Gumesti ,judetul Teleorman . 

                   Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare ;  

                   Prevederile art.7.alin.(2) lit.b , din Hotararea Guvernului nr.907/2016 , privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice eferente obiectivelor /proiectelor 

de investitii finantate din fondurile publice , modificata si completata ; 

                   Prevederile art. 129 alin.(1) ,alin.(2) lit.a)  (4) litera  a)    din OUG nr. 57 din Codul 

Administrativ ,  

                In temeiul art. 139 alin. 3.lit.a ) , coroborat cu art. 196  alin. 1 lit. a )  din  OUG nr. 57din 5 

iulie 2019 , privind Codul Administrativ ,  

  

H O T A R A  S T E 
                Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare 

Drumuri de Interes Local in comuna Silistea  Gumesti ,judetul Teleorman .,, 

               Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii,, Modernizare 

Drumuri de Interes Local  in comuna Silistea  Gumesti ,judetul Teleorman , conform Anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare . 

                Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de , Primarul comunei 

Silistea Gumesti  si vor fi comunicate Institutiei  Prefectului Judetului  Teleorman de catre  

secretarul comunei.                                                                                                   
                                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                         AVRAM        IULICA                                                                                                                               

                                                                                                  Contrasemnează    pentru legalitate ,                                                                                                           

                                                                                                    Secretar general comună                                                                                                                                   

                                                                                                      PETRESCU EUGENIA                                                                        

 

       SILISTEA GUMESTI 

             TELEORMAN  

    

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Silistea Gumesti  în şedinţa  

extraordinară de lucru din data de 29.04.2021 2021,  cu  11 voturi „pentru”, _____ „împotrivă”, 

_____ „abţineri” din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă. La şedinţă au participat un număr de 

11  consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie . 

 

 

 



 

 

 

Consiliul Local al comunei Silistea Gumesti  

             Judetul Teleorman  

                                                                                                        Anexa la HCL nr.11 /29.04.2021 

 

   

 

                 

 

 

 I Costuri  

 Valoare fara 

TVA –lei- 

TVA  Valoare cu TVA  

TOTAL GENERAL  

 

   

24,091,730.61 

 

4,531,826.05 

 

28,623,556.65 

C+M   21,945,322.62 4,169,611.30 26,114,933.92 

    

Total cheltuieli eligibile  23,176,061.67 4.403.451,72 27,579,513.39 

Total cheltuieli neiligibile   915,668.94 128,374.32 1,044,043.26 

       

                   


