
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

 
HOTĂRÂRE 

       privind aprobarea  implementării și a indicatorilor  tehnico – economici la 
obiectivul de investiții:  “  Amenajare teren de sport în satul Nucet, comuna Nucet, 

județul Dâmbovița  ” 
 

 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară la data de  25.09.2020, 
având în vedere: 
 

– raportul de specialitate al inspectorului achiziții publice înregistrat sub nr.  
7010/18.09.2020; 

– referatul de aprobare al dnei. Ing. Luisa Marioara Bărboiu, primar, înregistrat la nr. 
7012/18.09.2020; 

– prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

– prevederile art.129, alin.4, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
– rapoartele de avizare al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  

Nucet.    
  
În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului “Amenajare teren de sport în satul 

Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița”  denumit în continuare Proiectul, în vederea 
finanțării acestuia din bugetul local al comunei Nucet, județ Dâmbovița. 

 
Art.2. Se  aprobă  indicatorii  tehnico – economici la obiectivul de investiții:  “  

Amenajare teren de sport în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița  ” conform  
devizului din data de 18.09.2020, după atribuirea contractului de lucrări , după cum urmează 
: 
 

 VALOARE TOTALĂ  :   185.500 lei inclusiv TVA ; 
 Din care  valoarea lucrărilor ( C+M ) :    181.230  lei inclusiv TVA ; 
 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

inspectorul achiziții publice, compartimentul urbanism și biroul financiar contabil impozite și 
taxe iar,  comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a 
prezentei hotărâri se realizează prin intermediul secretarului general al comunei Nucet, 
județul Dâmbovița. 
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