
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de
investiţii “Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul

Ialomiţa”
 

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea cofinanţării obiectivului de investitii
“Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”cu 
valoarea de 531.620 lei din valoarea totala a proiectului, din bugetul local al comunei.
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/14.03.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii  “Extindere reţea de canalizare în comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”.

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 8.170.540 lei.
Faţă de cele mai sus menţionate supun Consiliului Local Mihail Kogălniceanu spre 

dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de 
investitii “Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa”.

.
.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU
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PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de
investiţii “Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul

Ialomiţa”

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea cofinanţării obiectivului de investitii 
“Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”
cu valoarea de 531.620 lei din valoarea totala a proiectului în sumă de 8.170.540 lei, din 
bugetul local al comunei.

Pentru proiectul mai sus menţionat se solicita finantarea in baza Programului 
National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.28/2013 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Secretar
Ionescu Tudoriţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ, DE VALIDARE ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
    
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării 
obiectivului de investitii “Extindere reţea de canalizare în comuna 

Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica, de validare si de 
disciplina a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a primarului si proiectul 
de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in sedinta de
indata a Consiliului Local din data de 09.08.2017.

Proiectul de hotarare prevede cofinantarea obiectivului de investitii“Extindere 
reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa” cu valoarea de 
531.620 .lei.din valoarea totala a proiectului, din bugetul local al comunei.

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (__ voturi 
pentru din totalul de __ membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Necula Gheorghe
                
               Florea Neculai
                
               Florea Ion
                
               Dincă Mihai   
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                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării
obiectivului de investiţii “Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa”

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului 
Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
IONESCU TUDORITA


