
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice: Deviz general – 
Actualizat la 01.08.2020, Deviz general – Rest de executat actualizat 
la 01.08.2020 pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de alimentare cu 

apa a Comunelor Vorona si Tudora, judetul Botosani” 
 

       Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa extraordinară din 
21.08.2020,  
       Vazand propunerile domnului Stefan Aurel – primar al comunei Vorona; 

       Analizand referatul nr. 8354/18.08.2020 intocmit de doamna Timofte 
Daniela, inspector in cadrul Primariei comunei Vorona, 

       Luand in considerare art. 45, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, 
       Avand in vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Vorona, 
        In baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

        In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 
Art. 1 Se aproba documentatiile tehnico-economice: Deviz general – 

Actualizat la 01.08.2020 si Deviz general – Rest de executat actualizat 
la 01.08.2020 pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de alimentare cu 
apa a Comunelor Vorona si Tudora, judetul Botosani”, documentatii 

cuprinse in anexele nr. 1 si 2 parti integrante la prezenta hotarare. 
Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile   

prezentei hotarari. 
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Președinte de ședință, 
                                  Contrasemnează pentru legalitate,  
          Secretar general,   

 
       Laurențiu Marian Anicăi 
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           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 
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