
 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

    

                                                                      H O T A R A R E 

 privind modificarea Hotararii Consiliului Local  Buturugeni nr.63 din 22.11. 2021 privind insusirea 

raportului de expertiza tehnica,aprobarea devizului general pentru “rest de executat” si actualizarea 

devizului general al obiectivului de investitie”Modernizare Gradinita,sat Posta,comuna 

Buturugeni,judetul Giurgiu.” 

 

 

Avand in vedere : 

-referatul de aprobare al primarului nr.3174/27.05.2022 

-raportul compartimentului de specialitate nr.3175/27.05.2022 

-avizul comisiei de specialitate nr. 

- Hotararea Consiliului Local  Buturugeni nr.63 din 22.11. 2021 privind insusirea raportului de expertiza 

tehnica,aprobarea devizului general pentru “rest de executat” si actualizarea devizului general al 

obiectivului de investitie”Modernizare Gradinita,sat Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.” 

-devizul general pentru “rest de executat”,respectiv devizul general al obiectivului de investitie 

”Modernizare Gradinita,sat Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.” 

-prevederile art. 59 alin.1 si alin.2 din Legea nr.24/2000 rerepublicata privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

-prevederile art.1 alin.1,art.2,litera k din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitie finantate din fonduri 

publice, 

-prevederile art.20 al.1 litera e si k din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

-prevederile art.129,aliniatul 2,litera b,aliniatul 4,litera d. din OUG nr,57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art.196 aliniatul 1 litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare,   

 

                                                           H O T A R A S T E : 

 

Art.I-Art.2 al Hotararii Consiliului Local Buturugeni nr.63 din 22.11.2021 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

„Art.2-Se aproba   devizului general pentru „rest de executat” al obiectivului de investitii „Modernizare 

Gradinita sat Posta,comuna Buturugeni,judet Giurgiu,” in valoare de  570.024,25  lei cu TVA din care 

C+M  449.314,39 lei cu TVA,  prevazut in anexa  1.” 

Art.II- Art.3 al Hotararii Consiliului Local Buturugeni nr.63 din 22.11.2021 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

„Art.3-Se aproba  actualizarea devizului general al obiectivului de investitie „Modernizare Gradinita sat 

Posta,comuna Buturugeni,judet Giurgiu,”in valoare de 934.791,60 lei cu TVA,din care C+M 736.088,19 

lei cu TVA,prevazut in anexa 2.” 

Art.III-Art.5 al Hotararii nr. 63 din 22.11.2021 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 



„Art.5-Cofinantarea obiectivului de investitie se suporta din bugetul local in valoare de 403.854,82  lei cu 

TVA aferenta devizului general al investitiei,din care suma aferenta devizului pentru „rest de executat”  

de 359.353,83 lei cu TVA 

Art.IV-Celelalte  prevederi ale hotararii nr.63 din 22.11.2021 raman aplicabile. 

 

Art.V-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primar si vor fi comunicate 

Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu de catre secretarul general uat. 
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