
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.28
din 28.06.2018

privind : aprobarea Memoriului justificativ cu privire la lucrarile suplimentare executate la proiectul
" Amenajare loc de joaca pentru copii in localitatea Umbraresti, judetul Galati"

Inifiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti, judetul Galati;
Nr.de inregistrare si data depunerii: 5233 din22.06.2018

Consiliul Local al Comunei Umbraresti, jude{ul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data
de 28.06.2018;

Avdnd in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr.5234 din
28.06.2018;

Av6nd in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate inregistrat sub nr. 5235 din28.06.2018;

Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 24 din28.04.2017 privind aprobarea

proiectului tehnic de executie a lucrarilor de constructie si detalii de executie privind investitia
" Amenajare loc de joaca pentru copii in comuna Umbraresti, sat Umbraresti, judetul Galati";

Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 5 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul20l8;

Avand in vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit."b" si alin.(4) lit.d) din Legea nr.21512001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Inbaza prevederilor art.45 alin.(1), art.1l5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.2l5l200l privind
administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Memoriul justificativ privind lucrarile suplimentare executate la proiectul

" Amenajare loc de joaca pentru copii in localitatea Umbraresti, judetul Galati in valoare
totala de 29.000 lei reprezentand:

- Parapet protectie
- Panouri baschet

- 15.000 lei
- 7.500 lei

- Bustul Sf.Voievod Stefan Cel Mare - 6.500 lei.
Art.Z. Plata se va face din bugetul local de venituri si cheltuieliaprobat, capitolul67.50.00.

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei prin compartimentul
de specialitate.

Art.4. Prezenta hot[rdre se comunicd Institutiei Prefectului Judetului Galatiin vederea
ului cu privire la legalitate,persoanelor interesate gi se aduce la cunogtinlI publicd
lui comunei prin afigare la sediul Primlriei Comunei Umbraresti.
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