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la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general privind 
cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii "Extindere reţele alimentare 
cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona străzilor 1 Septembrie, Mioriţei, 
Cezar Boliac, Ana Ipătescu, 13 Septembrie, Vasile Conta, Dr. Russel 
Compartimentul juridic primind spre analiză privind aprobarea actualizării 
devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
"Extindere reţele alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona 
străzilor 1 Septembrie, Mioriţei, Cezar Boliac, Ana Ipătescu, 13 Septembrie, Vasile 
Conta, Dr. Russel, menţionează următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico- 
economice ale. obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau 
în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi 
interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 
Devizul general întocmit la faza de proiectare a studiului de fezabilitate în 
cazul obiectivului de investiţii se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei, ori 
de câte ori este necesar, la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul 
principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul 
local (art. 10 alin. (4) lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
	, 	, 	, 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare). 
Conform art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local 
are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului, 
aprobând, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru 
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii. 
Având în vedere cele menţionate, Compartimentul juridic consideră legal 
prezentul proiect de hotărâre. 
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