ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a
principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii
„Casa memorială Ionel Perlea – Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Etapa I”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4309 din 17.06.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 4148 din 11.06.2010 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi
Lucrări Publice;
- Raportul nr. 4437 din 22.06.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
agricultură şi dezvoltare regională;
- Raportul nr. 4427 din 22.06.2010 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, colaborare
cu societatea civilă şi relaţii externe,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadrul 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi principalii
indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Casa memorială Ionel Perlea
– Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Etapa I”, conform anexei care face parte din
prezenta hotărâre, după cum urmează:
Valoare totală a investiţiei:
din care:
- Construcţii montaj (C + M):
- perioada de execuţie:

511.239 lei
432.577 lei
18 luni.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare,
spre aducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea, urmând să fie publicată în Monitorul
Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Constantin STOENESCU
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