
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONS ILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS

HOTARAREA NR. 67/24.09.2019
privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii documentatiei tehnice faza autorizare ISU pentru

Exindere scoala existenta cu corp de cladire - Gradinita cu doua grupe din localitatea Roata de Jos,
zona Catunu " Si pentru „Reabilitare si extindere gradinita cu doua grupe din localitatea Cartojani"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in
vedere:
- Referat de aprobare nr.437/2117/30.08.2019 intocmit de primarul comunei Roata de Jos, judetul
Giurgiu;
- Raportul de specialitatenr.440/2120/30.082019, intocmit de aparatul de specialitate;
- Adresele nr. 121/17/SU- OR 11 09 2017 si 122/17/SU-GR din 11.09.2017 ale Inspectoratului de pentru
sitatii de urgenta „ Vlasca " al judetului Giurgiu;
- Prevederile art. 3 — art. 8 si din OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea Si autorizarea de securitate la incendiu si protectie
-Prevedrile Anexei 3 punctul 3, litera b din OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea autorizarea de securitate la incendiu i protectie
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Roata de Jos, judetul Giurgiu,
numerele:464/2144/20.09.2019, 465/2145/20.09.2019 si 466/2146/20.09.2019;

Tinand cont de prevederile art.155, aim. (1), lit. „a" , „c" si „d"„ aim. (5), lit. „a ", „ b" si „c" , art.
129, alin.(7), lit. "h", din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

In temeiul prevederilor art. 136, aim. (1), art. 196, alin.(1), lit.„a" din din Ordonanta de Urgenta
a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliului Local Roata de Jos, judetul Giurgiu,
aproba Proiectui de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare intocmirii documentatiei tehnice
faza autorizare ISU pentru „Exindere scoala existenta cu corp de cladire- Gradinita cu doua grupe din
localitatea Roata de Jos, zona Catunu "si pentru „Reabilitare si extindere gradinita cu doua grupe din
localitatea Cartojani "si adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.!. Se aproba necesitatea Si oportunitatea intocmirii documentatiei tehnice ,faza autorizare
ISU pentru „Exindere scoala existenta cu corp de cladire- Gradinita cu doua grupe din localitatea Roata
de Jos, zona Catunu" si pentru „Reabilitare si extindere gradinita cu doua grupe din localitatea
Cartojani".

Art.2. Se aproba cheltuielile necesare pentru intocmirea documentatiilor prevazute la art. 1. al
prezentei, estimate in suma de 80.920 Lei cu T.V.A, si vor fi suportate din bugetul local de la capitolul
65 — Invatamant.

Art. 3. Primarul comunei se insarcineaza Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.



Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare si Compartimentului Buget
Contabilitate Impozite si Taxe Locale, Compartimentului Investitii si Integrare Europeana si
Compartimentului Juridic Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, pentru a duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari si Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu pentru controlul de legalitate al
actelor.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un cvorum de: /11 voturi "pentru, _ _ _ _ _ _ _ _ _ voturi

"impotriva", 0 abtineri, reprezentand totalul voturilor exprimate de consilierii prezenti la sedinta,
din totalul de 15 consilieri locali in functie.
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