ROMÂNIA
Județul ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘAGU
Codul de înregistrare fiscală: 3519585

HOTĂRÂREA NR. 84
din 15.09.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„ MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ȘAGU ETAPA IV ”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘAGU, intrunit in sedinta extraordinara in data de
15.09.2017,
Avand in vedere:
- Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale,
cu modficarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
- Expunerea de motive a primarului comunei Șagu, Raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei comunei Șagu si avizul comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local Șagu, judetul Arad;
- Prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL si ale OUG nr. 6 din 18 ianuarie
2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
- Adresa MDRAPFE 89737/19.07.2017, inregistrata la registratura primariei Șagu sub
numarul 3392/21.07.2017;
- Prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si copletarile ulterioare;
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri.
In temeiul art. 36, alin. (2) lit. b) si alin. 4 lit. d, coroborat cu art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiţia
„MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ȘAGU ETAPA IV”, avand urmatorii indicatori
tehnico-economici (conform Anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre):
• Valoarea totală a investiţiei: 3.558.377 lei (valoare fara TVA), respectiv 4.228.135 lei
(valoare totala inclusiv TVA)
din care C+M:
• 3.030.264 lei fara TVA respectiv 3.606.014 lei inclusiv TVA;
conform Devizului General, Anexa 2 la prezenta hotarare de consiliu local.
Lungimea infrastructurii rutiere ce va fi modernizata este de 4,932 km.

Art.2. Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției pentru
proiectul „ MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ȘAGU ETAPA IV”, conform Anexei nr. 2,
parte integrantă la prezenta hotărâre;
Art.3. Eventualele corecturi de deviz(e) care pot surveni pe parcursul etapei de
depunere/evaluare/contractare, ca urmare a unor modificări ale cadrului legislativ specific
sau ca urmare a elaborarii Proiectului Tehnic modifică de drept prezenta hotărâre;
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului Comunei Șagu:
• Primarului Comunei Șagu
• Instituţiei Prefectului judeţul Arad;
• Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Șagu;
• Opiniei publice, prin afisare
Președinte de şedinţă,
Kunszabo Mihai

Contrasemnează,
Secretar
Roman Dan

