
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 88 /2018 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI, a Indicatorilor tehnico-

economici si Devizul general pentru Proiectul “Sprijinirea mobilitatii nemotorizate in orasul 

Seini” 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa extraordinară la data de 28.09.2018 

 

           Având în vedere: 

- Oportunitatea de a implementa proiectul “Sprijinirea mobilitatii nemotorizate in orasul 

Seini”; 

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

Seini, cu privire la necesitatea aprobarii Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI, a 

Indicatorilor tehnico-economici si Devizul general pentru Proiectul “Sprijinirea 

mobilitatii nemotorizate in orasul Seini”; 

- Studiul de Fezabilitate cu elemente de DALI; 

- Devizul general si Indicatorii tehnico-economici prezentati 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 Studiul de Fezabilitate cu elemente de DALI pentru obiectivul de 

investitii “Sprijinirea mobilitatii nemotorizate in orasul Seini” in vederea finantarii acestuia in 

cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, obiectiv specific 3.2, 

apelul de proiect numarul POR 2018/3/3.2/2/7 proiecte nefinalizate;  



 

 

Art. 2. Se aproba contributia proprie de 2% din valoarea eligibila a proiectului 

reprezentand cofinantarea din partea orasului Seini; 

Art. 3. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 

proiectului in conditii optime se vor asigura din bugetul local; 

Art. 4. Se aproba Indicatorii tehnico-economici si Devizul general la obiectivul de 

investitii “Sprijinirea mobilitatii nemotorizate in orasul Seini”, conform Anexei, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5. Se imputerniceste doamna Tulbure Gabriela Florica, primarul orasului Seini sa 

semneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele UAT Seini; 

Art. 6. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Doamnei primar Tulbure Gabriela Florica; 

- Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

- Se afişează.   

 

 

Seini la 28.09.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

                            Secretar,  

     Bud Ioan 

 
 


