ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiţii
,, MODERNIZARE DC 31, DJ 151 – CAILA, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”
Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data
de 10.03.2011 în prezenţa a 11 consilieri,
Având în vedere:
- procesul – verbal nr.531 din 14.02.2011 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/528 din 14.02.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare
DC 31, DJ 151 – Caila, Judeţul Bistriţa - Năsăud”;
- procesul – verbal nr.800 din 08.03.2011 de dezafişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/528 din 14.02.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare
DC 31, DJ 151 – Caila, Judeţul Bistriţa - Năsăud”;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.I.6/529 din 14.02.2011;
- raportul nr.I.6/570 din 17.02.2011 al compartimentului urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de doamna
Rus Zamfira– referent de specialitate, cu privire la aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DC 31, DJ 151 – Caila, 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.I.9/797 din 09.03.2011;
- 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.I.9/798 din 09.03.2011;
- 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 nrI.9/799 din
09.03.2011;

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.530/2010 pentru aprobarea
Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes
judeţean şi drumuri de interes local", implementat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010 – 2013;
- 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) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.286/2010– Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.8 din
10.02.2011 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Şintereag, pe anul 2011;
- prevederile Studiul de Fezabilitate şi indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii ,,MODERNIZARE DC 31, DJ 151 - CAILA ,
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”,elaborat de ,,S.C. DP PROIECT S.R.L.”,
cu sediul în municipiul Cluj – Napoca, str. Zorilor, nr.40, ap.17, judeţul Cluj;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,b”şi ,,d”, alin.(4) lit.,,d”şi alin.(6) lit.,,a”
pct.13, art.45 alin.(2) lit.,,e” , art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi
alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DP PROIECT
S.R.L. Cluj – Napoca, pentru obiectivul de investiţii,, MODERNIZARE DC 31, DJ
151 – CAILA, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”; cu indicatorii tehnico –
economici prevăzuţi în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face în baza
Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi
drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, în perioada 2010 – 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului României
nr.530/2010.
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag – domnul Ioan Bob şi compartimentul urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana –
Gabriela – secretar al comunei Şintereag cu :
-

Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.
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Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali
prezenţi.

