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        ROMÂNIA
       JUDETUL ILFOV
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE
           Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14,  tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,
.          E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitări termice blocuri, com.

1 Decembrie, jud. Ilfov, faza D.A.L.I.”

 Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18
iunie 2015,

  Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 22/12.06.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
,,Reabilitări termice blocuri, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, faza D.A.L.I.”, însoţit de Expunerea de
motive,

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile din Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii, şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum si prevederile
din Ordinul nr. 863/2008 al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,

- prevederile art. 19 lit a) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, cu modificările si completarile ulterioare,

- prevederile din Ordinul comun nr. 163/540/23 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei, al Ministerului Finanaţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările si completarile
ulterioare,

Văzând raportul de specialitate nr. 5136/12.06.2015, întocmit de Iliescu Stere Doru, arhitect şef
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie,

Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publică locală, republicata, cu modificările si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitări
termice blocuri, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, faza D.A.L.I.”, proiect întocmit de Frisarom Engineering
S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei 1 Decembrie,
domnul Petre Gheorghe, prin aparatul său de specialitate.
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Art. 3. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedinte de şedinţa,
Consilier

Floreanu Marinel Bogdan

Contrasemneaza,
Secretar,

            Minodora Iliescu

      Comuna 1 Decembrie, 18 iunie 2015
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