
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 42 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul  

de investiție „Reabilitare Școală Gimnazială Cămărzana corp 1 și Gradiniță,  
comuna Cămărzana, județul Satu Mare” 

 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre  
- Expunerea de motive a primarului 
- Raportul de specialitate 
- Anexa nr. 1 – parte integrantă a proiectului de hotărâre și a prezentei hotărâri; 
- Prevederile art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) din Legea nr 215/2001, Legea 

Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.10 alin.4 și alin.5 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al ducumentațiilor technico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 
În temeiul art.45 alin.1, alin.6, art.115 alin.1 lit.b), alin.5, alin.6, alin.7, art.117 lit.a), din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitare Școală Gimnazială Cămărzana corp 1 și Gradiniță,  
comuna Cămărzana, județul Satu Mare” conform datelor financiare din Anexa 1 parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se împuternicește domnul Ionici Florin-Dumitru, în calitate de primar al comunei 
Cămărzana, pentru ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
primarului, contabilului primăriei, precum și altor instituții îndreptățite, prin afişaj și 
publicare pe pagina de internet a primăriei. 

 
Cămărzana la: 07.11.2017 

 
Preşedinte de şedinţă, 

consilier, 
Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată 
Nr. total consilieri în funcție: 10 
Nr. total consilieri prezenți: 8 
Nr. total consilieri absenți: 2 
Voturi pentru: 7 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 1 

 

 


