
Adresa 

Str. Mihai Viteazul, nr. 31 
Comuna Munteni 
Judeţul Galaţi 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL 
MUNTENI 

HOTARAREA Nr._ 
Din 29.inuarie. 2020 

Tel: 0236 820126 

Fax: 0236 832644 

E-mail: primarie_munteni2002@yahoo.com

privind: aprobarea listei de investitii provizorie pentru anul 2020. 

Initiator: OPREA DANUT , primarul comunei Munteni, judetul Galati 
Proiect de hotarare înregistrat la nr. 753/28.01.2020. 

Consiliul Local al comunei Munteni, judetul Galati, întrunit in sedinta 
ordinara din data de 29.01.2020; 

Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului înregistrata la 
nr. 754/28.01.2020; 

Avand in vedere Raportul Compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Munteni , judetul Galati , înregistrat la 
nr. 755/28.01.2020; 

Avand în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1; 
Avand in vedere prevederile art 129 alin. 2 lit. b qi alin. 4 lit. d din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
ln baza art.I39 alin 3 lit. a din din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba lista de investitii provizorie pentru anul 2020 , 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul comunei va pune in aplicare prevederile prezentei 
hotarari împreuna cu compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului corn. Munteni, jud. Galati. 

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica compartimentului financiar 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului corn. Munteni, jud. 
Galati. 

Art.4.(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati in 
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta 
publica prin grija secretarului comunei. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
Primariei comunei Munteni. 

Presedinte de sedinta, 

GHITA CLAUDIU 



Adresa: 
Str. Mihai Viteazul , nr.33 
Comuna Munteni 
Jude ul Gala i 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

COMUNA MUNTENI 

PRIMAR 

Tel: 0236 820126 

Fax: 0236 832644 

E-mail: prirnarie_munteni2002@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.753/28.01.2020 

privind aprobarea listei de investitii provizorie pentru anul 2020. 

PRIMARUL COMUNEI MUNTENI, JUDEŢUL GALATI; 

Având în vedere: 

Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului înregistrata la 
nr. 754/28.01.2020; 

Avand in vedere Raportul Compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Munteni , judetul Galati , inregistrat la 
nr.833/30.01.2019; 

Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1; 
Avand in vedere prevederile art 129 alin. 2 lit. b qi alin. 4 lit. d din 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
ln baza art.I39 alin 3 lit. a din din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba lista de investitii provizorie pentru anul 2020 , 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Primarul comunei va pune in aplicare prevederile prezentei 
hotarari impreuna cu compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului corn. Munteni, jud. Galati. 

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica compartimentului financiar 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului corn. Munteni, jud. 
Galati. 

Art.4.(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati in 
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta 
publica prin grija secretarului comunei. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
Primariei comunei Munteni. 


