
 
R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A  nr. 13 / 2019 

 

privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici si Devizul General reactualizati 

pentru obiectivul ”Pod rutier peste raul Somes intre orasul Seini si comuna Pomi in 

punctul de trecere cu bacul” 

 

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

 

 Avand in vedere :  

- Necesitatea de a executa construirea unui pod peste raul Somes  ; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini cu privire la aprobarea Indicatorilor tehnico – economici si Devizul 

General reactualizati pentru obiectivul ”Pod rutier peste raul Somes intre orasul 

Seini si comuna Pomi in punctul de trecere cu bacul”; 

- 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. OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 

publice. 

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 Indicatorii tehnico – economici si Devizul General reactualizati la 

obiectivul de investitii ”Pod rutier peste raul Somes intre orasul Seini si comuna Pomi in 

punctual de trecere cu bacul” , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare . 



 

 

           

 Art.2. Hotararea Consiliului local Seini nr.62/2018 prin care s-au aprobat Indicatorii 

tehnico – economici si Devizul general la obiectivul de investitii ”Pod rutier peste raul Somes 

intre orasul Seini si comuna Pomi in punctual de trecere cu bacul”, se abroga. 

 

Art.3. 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 

 

 

 

 

 
 


