
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRETENI

JUDETUL vAr,cna

HOTARAREA NR.23
privind aprobarea implementarii proiectului pentru realizarca obiectivului de
investitie: "Extindere retea canaLizare in comuna Creteni, judetul Valcea,'.

Consiliul local al Comunei Creteni, judeful Vdlcea, intrunit in gedin!6
ordinar6,. astdzi""L3-"A5,2A:2l Ia care participd-un-numdr-de"l 1 ,consilieri locali. din
numdrul total de 11 mandate validale

Ydzdnd cd prin Hotararea rr.20 113.05.202I a Consiliului Local a fost ales
presedinte de sedinta d-l Spirleanu Ion pentru perioada mai202l- iulie 2021;

Ludnd in dezbatere referatul de aprobare qi proiectul de hot6r6re iniliai de
cdtre primarul Comunei Creteni privind aprobarea proiectului pentru ,"riirur"u
obiectivului de investitie: Extindere retea canalizarc in comunaCreteni, judetul
Valcea", precum si raportul de specialitate al compartimentului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

Av6nd ?n vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate economico-
social6, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al locaiitdtii,
agriculturd, gospodfirire comunald, protectia mediului, servicii si comert,

Ydzdnd raportul de avizare al legalitdtii proiectului d'e hptdrdre intocmit de
secretarul general al localitdtii Creteni.'- 

Tinarid"-6<inf 
*cd''s-au-iespectat 

principiild- tiddpaientei in procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative confonn Legii 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica ;

In conformitate cu prevederile art 44 alin l, 45 si 46 lit c din I-egea ru.
2nl20A6 priv_ind finan{ele publice locale, modificatd si completata, art I alin2,
punct 1 lit d din OUG nr L1412018 privind instituirea unor masuri in clomeni.l
inyestitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea
unor acte normative si prorogarea unor termene, art 7 din HG nr g}ltZOrc
privind etapele de elaborare si continutul-cadru aI documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, art 129 alin (2) lit b din OUG rn 57/2019 privind Codul administrativ,
modificat si completat,

lnbazaart 139, alin 1 si art 196 alin I lit. a din OUG nr 57/2019 privind
' Codul'administratiu, cu tm.num6r de 11 voturi. - lipentrul:.r adoptd urnnitorul :

HOTARARE



Art. L Se aproba implementarea proiectului pentru realizarea obiectivului de
investitie ,,Extindere retea canalizare in comuna Creteni , judetul Valcea".

Art.2. Se aprob6 intocmirea Studiului de fezabilitate pentru realizarca
obiectivului de investifie: ,rExtindere retea canalizare in comuna Creteni ,judetul Valcea", cu respectarea dispozi{iilor previzute de Legea nr. 9812016
privind achiziliile publice qi in limita sumei de 130 mii lei (inclusiv TVA)
aloc ata din.b.ugetul -local

Art. 3 - Prezenta hot6r6re se comunic6 prin intermediul secretarului general
al comunei creteni, in termenul prevdzut de lege, primarului co-munei,
Instituliei Prefectului-judeful Vdlcea qi se aduce lJ cuno;tinfa public6 prin
publicare pe site-ul primdriei.

Contrasemneaza
Secretar general

Stuparu Nicolae Alexandru

13.05.2021 Creteni.
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