ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL

LOCAL

Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.72
din data de 30 octombrie 2015
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Asfaltare străzi în comuna
Vărădia de Mureş, judeţul Arad”
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului nr. 2885/23.10.2015 privind aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de
investiţii „ Asfaltare străzi în comuna Vărădia de Mureş”;
- raportul Compartimentului de specialitate al Primarului Comunei Vărădia de Mureş cu nr. 2886/23.10.2015
privind aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de investiţii „ Asfaltare străzi în comuna Vărădia de Mureş”;
- Proiectul nr. 1607/2014, elaborat de către S.C. Triskele S.R.L. privind „Modernizare străzi în comuna Vărădia
de Mureş”;
- prevederile art. 41 alin. (1) si (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;
- prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad ,
precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Arad ;
- prevederile art.3 lit.b din HG nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea
"Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Prevederile art. 7 alin. (1) lit.e din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, modificată;
- Prevederile art. 6 alin.4 din Ordinul 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare locala;
-avizul comisiilor de specialiate din cadrul C L Vărădia de Mureş;
- prevederile art.40 - 50 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4, lit. (b) şi art.7 alin.1 – 4 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionalã în
administraţia publicã, republicată;
În temeiul articolului nr. 45, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici
la obiectivul de investitii „ Asfaltare străzi în comuna
Vărădia de Mureş, judeţul Arad”, conform documentatiei tehnice – D.A.L.I. , elaborata de S.C. Triskele
S.R.L, prezentata in Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza :

Art.2. Se aprobă valoarea indicatorilor tehnico economici ai investiţiei la
- VALOARE TOTALA :
4.381.201 lei fara TVA ;
Din care : - Valoarea lucrarilor ( C+M ) :
- 3.754.758 lei fara TVA ;
- Cheltuieli diverse si neprevazute : - 204.622 lei fara TVA ;

Art. 3. Proiectul „ Asfaltare străzi în comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad” se va depune în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică” , iar investiţia este necesară pentru comunitate, oportună şi are potenţial
economic.
Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
Primarul Comunei Vărădia de Mureş.

PRESEDINTE,
Craiu Aurel
CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna,
Luputiu Lacrimioara

*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 2 « abtineri» voturile exprimându-se prin vot deschis.

