
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU  
CONSILIUL LOCAL 
                                                

HOTĂRÂREA  NR. 94 
din 25.09.2017 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

„Reparații trotuare pentru localitatea Șagu, strada DN69”                             
           
     Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință extraordinară în data 
de 25.09.2017. 
     Având în vedere: 
-  prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
-    Referatul  compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate a Primarului comunei Sagu, din care rezulta necesitatea aprobarii 
indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reparații 
trotuare pentru localitatea Șagu, strada DN69”, privind necesitatea adoptării 
unei hotărâri;  
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații trotuare pentru 
localitatea Șagu, strada DN69”                                  
-  prevederile Hotărârii nr. 17 din 01.02.2016 a Consiliului local a comunei 
Șagu privind  adoptarea Bugetului local, a Listei de investiții și a Programului 
de achiziții publice pe anul 2016; 
- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin. 4, lit d din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei 
Publice Locale, republicata; 
- Devizul general intocmit de SC MAX PROVISION ENERGY SRL; 
-  votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 10 
consilieri.   
        În temeiul art. 45  alin. 1  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art.1.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Reparații trotuare pentru localitatea Șagu, strada DN69”, conform 
Anexei  nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, având valoarea: 
 



Nr. 
crt. 

Denumirea 
capitolelor si 
subcapitolelor 

Valoarea (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv 
TVA) 

Mii lei Mii Lei Mii lei 

 TOTAL GENERAL 273.671,66 51.443,51 325.115,17 
 din care C+M 224.215,27 42.600,90 266.816,17 
 
       Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul 
comunei Șagu, și se comunică prin grija secretarului comunei cu Șagu: 

- Instituţia prefectului - Judeţul Arad;  
- Primăria Șagu – Compartimentul Agricol și Urbanism 
- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și 
pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 

 
    Președinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,     
           Bun Teofil                                                               Secretar 
                                                                                       Roman Dan 
 


