
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 192  

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici, faza studiu de fezabilitate  

pentru obiectivul de investiţie 

„REŢEA DE CANALIZARE  PLAJĂ” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploiești; 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 200/06.05.2020 al domnului Viceprimar 

Cristian Mihai Ganea, precum şi Raportul de specialitate nr. 3155/06.05.2020 al 

Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti, prin care se propune 

aprobarea  actualizării studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie „Reţea canalizare  plajă”; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 211/21.05.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

 Luând act de avizul comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de buget finanțe, 

control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data 

de 27.05.2020; 

 Ţinând cont de avizul nr. 3/27.04.2020, al Comisiei tehnice de avizare a 

proiectelor privind lucrările de investiţii în Municipiul Ploieşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) şi a art. 10 alin. (4) din HG 

907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

          Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, modificată şi completată, 

 Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) şi alin (4) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 

 În temeiul art. 129 alineat (4) lit. d din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

            

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă actualizarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „REŢEA DE CANALIZARE PLAJĂ” 

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Administraţia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice,  

Contracte va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prezenta hotărâre. 

Dată în Ploieşti, astăzi, 28 mai 2020 

                                                                                      Contrasemnează: 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                Ioana Geanina SERBINOV 


