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HOTĂRÂREA NR.3  

privind modificarea art.1 și 2  HCL nr.78/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale 

– str.Vasile Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la 

bugetul local cu suma de 75.331,76 lei 

 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinara la data de  

21.01.2020, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

 

Luând in discutie proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.1/16.01.2020 al inițiatorului 

– Primar, Moraru Anastase, raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Achiziții, Monitprizare, 

PSI, avizele comisiilor de specialitate; 

 Având în vedere prevederile: 

-  Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

-  H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice 

- HCL nr.78/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale – str.Vasile 

Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul 

local cu suma de 75.331,76 lei. 

- Art.129, alin.4, lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se  aprobă  modificarea art.1 din  HCL nr.78/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale – 

str.Vasile Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul 

local cu suma de 75.331,76 lei,  care va avea următorul cuprins:  

„Art.1  Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Extinderea 

rețelei de distribuție gaze naturale - str.Vasile Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul 

Tulcea»  după cum urmează: valoarea totală cu TVA 98.044,69 lei, din care valoarea C+M cu TVA 

– 94.177,69  lei;  

 Art.2 Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local a sumei totale de 96507,45 lei din valoarea 

totală de 98.044,69 lei.” 

 

In loc de : 

 

„Art.1  Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Extinderea 

rețelei de distribuție gaze naturale - str.Vasile Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul 

Tulcea»  după cum urmează: valoarea totală cu TVA 76.869 lei, din care valoarea C+M cu TVA – 

73.002  lei;  



Art.2 Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local a sumei totale de 75.331,76 lei din valoarea 

totală de 76.869 lei.“ 

 

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.78/31.05.2018 rămân neschibate . 

 

Art.2 – -Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul 

oficial www.isaccea.ro. 

 

 
Nr.voturi necesare(majoritate simpla) 8 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 0 

   

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR GENERAL, 
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