
Din 	 2018 

Privind: aprobarea indicatorjlor tehnico-economici pentru obiectivul 	« REABILITARE 

FUNDĂTURA ECATERINA TEODOROIU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI 

lniţiator Că tă i,n Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, jud Galaţ i, 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului  

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţ 	 data de 

	

1 oG 	2018; 

Avândînvedere 

- expunerea de motive a ini ţ iatorului, înregistrat ă  sub nr  

	

- raportul 	de 	specialitate întocmit de Serviciul 	lnvestitii, înregistrat sub 	nr. 

,ioC 2/ 
raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1,2- 	( .S 

În baza prevederilor 

- art 44 alin 1 din Legea nr 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare, 

- art. 36, alin 2 lit. b) si lit.d),alin 4 lit.d),ali 6 lit a) pct 1 si art.126 din Legea nr.215/2001 

republicată  în 2007 cu modifică rile si complet ă rile ulterioare, 

În baza art 45, alin 2 şi art 115 alinl, lit b) din Legea 215/2001 privind administra ţ ia publică  

local ă , republicată, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA Ş TE 

Art 1 Se aprob ă  indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul »REABILITARE FUNDĂTURA 

/ 	ECATERINA TEODOROIU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI , din Municipiul Tecuci 

( 	,conform anexei 1 ce face parte integrant ă  din prezenta hot ă râre 

Art 2 Prezenta hot ă râre va fi dusă  la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci 

Art 3 Prezenta hot ă râre va fi comunicat ă  celor interesa ţ i prin grija Secretaruiui UAT Municipiul 

Tecuci 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 / SECRETAR UAT 

Militici Ghiorghi 	 jr1 che Valerica 
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ln ceea ce priveste structura de transport, realizarea proiectului propus va 




