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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

            

 

HOTĂRÂREA NR. 58 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii «Restaurare faţadă şi înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului 

Naţional „Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin 

 Hotărârea Consiliului  Local nr. 503/20.12.2017 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de Aprobare nr. 27/03.02.2021 al Primarului Municipiului 

Ploieşti, domnul Andrei-Liviu Volosevici şi Raportul comun de Specialitate 

nr.1614/03.02.2021 al Direcţiei Tehnic-Investiţii şi nr. 28/08.02.2021 al Direcţiei 

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte prin care se 

propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

«Restaurare faţadă şi înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Naţional „Mihai 

Viteazul” - aripa nord» aprobați prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 503/20.12.2017; 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 18/05.02.2021 al Direcției 

Economice; 

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanțe, control, 

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

24.02.2021; 

Ținând cont de avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare 

nr.2/16.02.2021; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 503/20.12.2017 

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie «Restaurare faţadă şi înlocuire 

tâmplărie la clădirea Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” - aripa nord»; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale; 

în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

ţinând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

în temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispoziţiile art. 139, alin. (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 

modificată și completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii «Restaurare faţadă şi înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Naţional 

„Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.502/20.12.2017, conform Anexei. 



Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

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

Contracte va duce la cunoștintă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 februarie 2021 

 

 

                                                                 Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       p. SECRETAR GENERAL,  

  Radu-Alexandru SIMIONESCU                  Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                                                Director Executiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


