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H O T A R A R E A  nr. 12 / 2019 

 

privind aprobarea proiectului la faza DALI pentru obiectivul ”Modernizare strazi in 

orasul Seini” , a Indicatorilor tehnico – economici si Devizul general - reactualizati 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 21.02.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Necesitatea si oportunitatea de a moderniza strazile :Cetatii, Seinel, Petofi Sandor, 

Gheorghe Doja, Valea Rodinii si Valea Satului din orasul Seini; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini cu privire la necesitatea aprobarii Indicatorilor tehnico – economici si 

a Devizului general reactualizati pentru proiectul ”Modernizare strazi in orasul 

Seini”; 

- Devizul general si Indicatorii tehnico – economici – reactualizati; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

modificarile si completarile ulterioare, O.G.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, H.G. 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. 

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

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare: 
 

 

 

H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aproba proiectul la faza DALI pentru obiectivul ”Modernizare strazi in orasul 

Seini, judet Maramures ” . 

 

 



 

 

          Art.2. Se aproba Devizul general si Indicatorii tehnico – economici reactualizati la 

obiectivul de investitii ”Modernizare strazi in orasul Seini, judet Maramures ” , conform anexei 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3. Hotararea Consiliului local Seini nr.81/2018 prin care s-au aprobat Indicatorii 

tehnico – economici si Devizul general la Proiectul ”Modernizare strazi in orasul Seini”, se 

abroga. 

Art.4. Presenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului  Maramures; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afiseaza. 

           

 

 

 

     Seini la 21.02.2019     

 

 

                                                                                                                                                                       

  Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemneaza, 

                                                                                                                 Secretar, 

                                                                                                                 Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


