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JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

              Avizat 

                                                                                                       Secretar  General 

                       Davidoiu Ionuț 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei  

,,Înființare dispensar în comuna Bezdead, județul Dâmbovița prin 

reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire existentă” 

 

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 23.11.2020 

 

         Având în vedere: 

 -Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare întocmite de către d-na 

Anghelescu Teodora, primarul comunei Bezdead, privind necesitatea reabilitării 

aşezămintelor culturale care sunt în  interesul comunităţii locale, înregistrat la nr. 

8764/16.11.2020; 

                    -Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 

8765/16.11.2020; 

  • Prevederile: 

   - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și 

art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a 

O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

   - art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

-art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare, 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Bezdead aprobată prin Hotărârea Consiliului local al 

comunei Bezdead nr. 37/29.05.2014, 

 În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. ,,b”,coroborat cu alin. (4), lit. ,,d”  și 

art. 196 alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

 

H O T A R A S T E  

 

Art.1. Aprobarea  documentatiei tehnico – econhomice faza Studiul de fezabilitate 

pentru obiectivul de investitii „Înființare dispensar în comuna Bezdead, județul 

Dâmbovița prin reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire existentă” 

conform anexei 1 la prezenta hotarare.  
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Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

„Înființare dispensar în comuna Bezdead, județul Dâmbovița prin reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare clădire existentă” conform anexei 2 la prezenta 

hotarare.   

 

Art.3. Cu inregistrarea si transmiterea prezentei hotarari se obliga secretarul  general 

al comunei iar ducerea la indeplinire se va realiza prin Compartimentul financiar 

contabil si primarul comunei Bezdead. 

   

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 


