
ROMANIA
Judelul Argeg

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA
HOTARAREA

nr.50127.O7.202L

de modificare a HCL nr. 27 din25.O5.2O2O

privind implementarea proiectului ,,Construire teren sintetic de minifotbal in
comuna BEbana, judelul Argeg"

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 9i art. L2L alin. (1) 9i (2) din Constitulia Rom6niei, republicatS;
b)art. 8 gi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 1"5

octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. L99/L997;
c) art.7 alin. (2) 9i art. 1166 9i urmitoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul

civil, republicatS, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d)art. 20 gi2L din Legea cadru a descentralizSrii nr.19512006;
e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificSrile 9i

completirile ulterioare;

]indnd seama de prevederile art.43 alin. (a) din Legea nr.2412000 privind normele
de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificirile gi

completirile ulterioare, se menlioneazi urmdtoarele avize, previzute de lege:
- in temeiul dispozitiilor art.139, alin 1 si alin 3 din OUG 57 /2OL9 privind Codul

Administrativ

-in temeiul dispozitiilor art.125 alin 1,lit a)si b) si alin.2 din OUG 57/2OL9 privind
Codul Administrativ

- prevederilor art.129 alin(l) si (2) lit b) pct 4 a) din OUG 57/20L9 privind Codul
Administrativ

Lu6nd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de citre primarul comunei, in calitatea sa de

inifiator, inregistrat cu nr.4556/26.07.2021-, prin care se susline modificarea proiectului
tehnic survenit ca urmare a cresterii pretului de piata la materiale, necesitatea gi

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitSlii
b) raportul compartimentului de resort din .cadrul aparatului de specialitate al

primarului, tnregistrat cu nr.4555/26.07.202L, prin care se motiveazS, in drept gi in fapt,
modificarea proiectului tehnic survenit si devizul general privind necesitatea ;i
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitSlii;

c) Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bibana,

Consiliul Local al comunei Bibana adopti prezenta
HOTARARE

Art. 1. - Se modifici indicatorii tehnico-economici ai investiliei: ,,Construire
| . tt Lt r^- -- hyl----- :--^l^r.-l  ---. -rt -.^.--L^r:^-r^.-:^.--.-:..



(

I

HCL nr. 27 din 25.06.2020, conform anexei nr.l- care face parte integranta din

prezenta hotd16re.

Art. 2. Se modifici valoarea investi!iei aprobati prin Art. 7 din HCL nr.27 din

25.06.2020 astfel: valoarea investiliei este de 74.935,78 euro inclusiv TVA, din care

37 .7 24,82 eu ro n eel igi bi I i.

Art.3.Celelalte prevederi ale HCL nr. 27 din 25.06.2020 rim6n in vigoare in

forma aprobatS.

Art.4. Aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se asiguri de citre Primarul

comunei Bibana.
Art. 5. Prezenta hotdr6re se comunicS, prin intermediul secretarului comunei

Bdbana, in termenul previzut de lege, primarului comunei Bdbana 9i prefectului

judelului Arge;;i se aduce la cuno;tin!5 publicd prin afigarea la sediul primiriei,

precum gi pe pagina de internet wwwprimariababana'ro'

Presedinte de sedinta Contrasemneaza ,

secre
Proda

Nr.50
Adoptata in sedinta ordinara din data de 27.07.2021

Cu un numar de 10 voturi << pentru>> din numarul de 10 consilieri functie.

Radfucu Mihai

,,L',tr
ral,
Oana


