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PROIECT HOTĂRÂREA NR.53 

din data de 29 noiembrie 2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației faza proiect tehnic aferente 

obiectivului de Investiție : " Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărădia de Mureş, judeţul 

Arad" 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş , judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare a  Primarului privind aprobarea indicatorilor pentru obiectivul de investiţii „ 

„Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad”; 

- raportul Compartimentului  de specialitate al Primarului Comunei Vărădia de Mureş privind aprobarea 

indicatorilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărădia de 

Mureş, judeţul Arad”; 

- Proiectul tehnic, elaborat de către S.C. HYDRO DESING ENGIEERING S.R.L. privind „Modernizare drumuri 

de interes local în comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad”; 

- 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 

H O T Ă R Ă S T E 

               

Art.1- Se aproba Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii " Modernizare drumuri de interes local în 
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comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad". 

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici a proiectul " Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad ", conform anexei Deviz General, parte integranta din prezenta 

hotarare, dupa cum urmează:  

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA  - 6.624.097 lei  

            din care C+M – 6.206.136 lei  

ART.3. Finanţarea cheltuielilor aferente investiţiei se vor asigura din bugetul de Stat, fonduri ale 

Programului National de Dezvoltare Locala – PNDL cat si din bugetul Local al Comunei Varadia de Mures  

ART.4. Se aprobă cofinanțarea în valoare de 281.724 lei de la bugetul local al comunei Vărădia de Mureș 

a  investiției " Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad", pentru 

categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL. 

ART. 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Vărădia de Mureș în vederea 

ducerii sale la îndeplinire Primarului comunei Vărădia de Mureș, d-na Miculiț Crina Melania. 

ART. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

o Institutiei  Prefectului – Judetului Arad, 

o Primarului comunei Vărădia de Mureș; 

o Afișaj la sediul Primăriei. 

 

                               

INIȚIATOR, 

Primar, 

Miculiț Crina 

 

 


