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H O T Ă R Â R E A  NR. 70/2020 
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitie DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL 

PETOFI SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE 

GRAJD/SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ 
              

 Consiliul Local al comunei Dănești, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

17 noiembrie 2020, 

Având în vedere: 

            -referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Dănești în calitatea sa de 

inițiator înregistrat cu nr. ____/2020 prin care se susține necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea localității 

            -raportul de specialitate al compartimentului de achiziții publice și urbanism din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ____/2020, prin care se 

motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 

pentru dezvoltarea colectivității; 

           -avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare muncă şi protecţie socială, 

juridică şi de disciplină al Consiliului local al comunei Dănești;  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art.129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ, actualizată; 

În conformitate cu prevederile: 

          -art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  

completările ulterioare; 

          -Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

           În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1), art.139 alin. (1) şi art. 196, alin. 1), lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de 

investitii DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI 

SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/SCHIMBARE DE 

DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ, conform anexei care face parte integrantă 

cu prezenta. 
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           Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Dănești.   

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dănești, 

Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.danfalva.ro. 

 

                                                                   Comuna Dănești, la 17 noiembrie 2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston     SECRETAR GENERAL 

        Bogács Angyalka-Klára 



 ………………….…………….   ………………….……………… 
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