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H O T A R A R E nr. 73114.03.2017
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII - MODERNIZARE STRAZI IN SATUL

CAPORAL ALEXA- JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
Avind in vedere :

- Expunerea de motive a dlui primar Daniel-Sodn Tomula
- Referat de specialitate al dlui Sas Teodor- compartiment urbanism
-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvolta re Locala;
- ordinul nt.1\57/2013 privind aptobarca Nor:rnelor metodologice pentru punerea in
apJicare a prevederilor ordonantei de Urgenta a Guvernulut nt.2|/2013 pentru aprobarca
Programului National de Dezvolta rc Locala;
- ordinul m.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
pr'rnerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului m. 28/2013 pentru
aptobarca Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate prin Ordinul vice-p'm-
ministnrlui Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei public e tu.1}51/2013;
- ordinul m' 947 /2015 privind modificarea gi completarea Normelor metod.ologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonangei de urgenfi a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aptobarca Programului national de dezvoltare locald, aprobate prin ordinul vice-prim-
ministrului, Ministerului dezvoltdrii regionale gi administragiei publice m. 1.851 /2013;
- ordinul m' 209 / 201'7 privind modificarea gi compietarea Normelor metodologice pentru
Punerea in aplicare a prevederilor Ordonangei de urgenld a Guvernul,,tr m. 28/2013 pentru
aprobarea Progtamului naEional de dezvolta rc locald., aprobate prin ordinul viceprim-
ministului, minisuul dezvoltdrii regionale gi administaEiei publice , m. 1.851/2073;
- Ptevederile Hotatait Guvernului m. 907 /2016 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborate a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;



- Anahzand devizul general al obiectir,rrlui de investitii "Moderniz ate sttazi in satul
Caporal Alexa, iudetul Arad,';
- Prevederile att. 46 din Legea m. 273/2006 pdvind finantele publice , cu modificadle si
completarile ulterioare
- Ptevederile aft.36, alin. (4),lit. d.), alin. (6) lit. a din Legea 215/2001privind administragia
publici locali., republicata cu modificarile si completarile ulterioare
in temeiul 

^ft. 
45 alin. 1 din Legea 215 /2001 privind administragia publici locali, republicata

cu modificarile si completarile ultedoare
Prczenta hotatate a fost adoptata cu votul a 16 consili en care au votat pentru din totalul de
16 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenrt Ia sedinta (nr. total al ctnsilierilor in functie
- 17)

HOTARASTE

Art.l- Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectir.rrlui de investilii-
MODERNIZARE STRAZI IN SATUL CAPORAL ALEXA -JUDETUL ARAD '' .
potrivit devizului general, cu valoarea totald de 13,26Gr937.57 lei (cu TVA inclus).
fut. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Santana domnul Tomuta Daniel.
Art.3 - Ptezenta se comunici :

- Institutia Prefectului -Juderul Arad,
- Directia economica din cadrul Primariei Santana
- compartimentul urbanism din cadrul Pdmariei orasului Santana
- Persoane frztce si juridice pdn afisaj
- Primarul orasului Santana.
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