ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului ,, MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC33 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA ŞINTEREAG,
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data
de 07.01.2016 în prezenţa a 13 consilieri,
Având în vedere:
-

-

-

-

expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, nr. A.7/4836 din
28.12.2015;
raportul nr.A.7/4906 din 31.12.2015 al compartimentului contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag,
întocmit de doamna Farcaş Valeria Mariana – inspector cu privire la
aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului ,, MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC33 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA ŞINTEREAG,
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.A.7/22 din 06.01.2016;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport,
turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.A.7/23 din 06.01.2016;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat
cu nr.A.7/24 din 06.01.2016

În conformitate cu:

-

-

-

prevederile Hotărârii Guvernului României 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 ;
prevederile art.44 alin. 1, art.45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr.186/2014-Legea bugetului de stat pe anul 2015;
prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Șintereag nr.6 din
06.02.2015 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Șintereag, pe anul 2015;
prevederile Studiului de fezabilitate al proiectului ,, MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC33 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA ŞINTEREAG,
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”, elaborat de P.F.A. Bucşa Septimiu
– Remus,cu sediul în Floreşti, judeţul Cluj;

În temeiul pevederilor art. 36 alin (2) lit. b ,alin.(4) lit.d, art.45 alin.(1),
art.115 alin.(1) lit. B, alin. (3), alin.(5) și alin.(7) și art.126 din Legea nr.215/2001,
republicată, Legea administrației publice locale, cu modificările și completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.(1) Se aprobă Studiul de fezabilitate întocmit de Bucşa Septimiu
Remus PFA, cu sediul în Floreşti, judeţul Cluj, pentru proiectul ,,
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC33 ŞI STRĂZI ÎN COMUNA
ŞINTEREAG, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”, prevăzut în anexa nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotarâre.

(2) Valoarea totală a investiţiei este de 3.488.869 lei din care 3.473.869 lei
reprezintă finanţarea de la bugetul de stat, iar 15.000 lei reprezintă cofinanţarea din
bugetul local al comunei Şintereag.
Art.2. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește
primarul comunei Șintereag, domnul Ioan Bob.
Art.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei
Șintereag în ședința ordinară, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001, republicată, Legea administrației publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv cu un număr de 13 voturi ,,pentru”din numărul
total de 13 consilieri prezenți.
ART.4. - Secretarul comunei Șintereag va comunica prezenta hotărâre cu:
- primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa – Năsăud;
- compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Șintereag;
- compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Șintereag.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANTON GHEORGHE

Şintereag la 07.01.2016.
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