
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ /2018 

privind aprobarea Devizului general si a Indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul 

“Modernizare strazi in orasul Seini” 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 20.09.2018 

 

           Având în vedere: 

- Oportunitatea de a moderniza strazile Seinel, Petofi Sandor, Cetatii, Gheorghe Doja, Valea 

Rodinei si Valea Satului din orasul Seini; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Seini, cu privire la necesitatea aprobarii Devizului general si a Indicatorilor tehnico-economici 

la proiectul “Modernizare strazi in orasul Seini”; 

- Devizul general si Indicatorii tehnico-economici intocmiti pentru acest proiect; 

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul favorabil al secretarului oraşului Seini; 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare, OG. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale 

cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12, al. 5 din Normele metodologice pentru punerea in 

aplicare a OUG privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cu modificarile si 

completarile ulterioare, HG. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. d, al. 6, lit. a, pct. 11, art. 45, al. 2, lit.e şi art. 115 al. 1, lit. b din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare:   

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aproba Devizul general si Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii 

“Modernizare strazi in orasul Seini”, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Se afişează.   

 

 

Seini la 20.09.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

                            Secretar,  

     Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 


