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JUDEȚUL PRAHOVA 
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CONSILIUL LOCAL 
                                                
 

Proiect de hotărâre nr. 33/07.04.2021 

  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții 
”extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , comuna 

Bucov, județul Prahova” -inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae 
 

Având în vedere : 

-proiectul de hotărâre nr.32 din 07.04.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici la obectivul de investiții ” ”extindere sistem de distribuție 
gaze naturale în satul Bighilin , comuna Bucov, județul Prahova” -inițiat de 
dl viceprimar Nicolescu Nicolae 

 
 - referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Bucov, înregistrat sub 
nr.8940/2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general, reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul: de 
investiții ” extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , 
comuna Bucov, județul Prahova”  
 
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8905/08.04.2021 întocmit de 
inspectorul de urbanism cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
și a devizului general, reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul mai 
sus menționat , 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Bucov; 

Ţinând seama de prevederile: 

- art.1-10 din O.U.G nr.114/2018 rivind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art.2, art.10-18 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr.2.023/172/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 
1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea 



unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

- art.44 alin.1) , art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- anexa nr.5 la H.G 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. 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 

In baza prevederilor art.139 alin.1), alin.3) lit.b) și art.196 alin.1) lit.a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

C O N S I L I U L    L O C A L   A L  C O M U N E I   B U C O V   : 

Art.1-Se aprobă indicatorii tehnico-economici,  pentru obiectivul de investiții: 

”extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , comuna 
Bucov, județul Prahova” -inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae 
  conform  anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă devizul general, reprezentând valoarea totală a investiției 
1.046.272,39 lei inclusiv TVA,din care C+M 760.212,07 lei fără TVA, respectiv  
904.652,36 lei inclusiv TVA. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţului 
Prahova,Primarul Comunei Bucov, Compartimentul achiziții 
pubice,compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului. 

Art.4 – Indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei Bucov . 

 

Viceprimar , 

Nicolescu Nicolae 

 


