
 
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-ta Unirii, 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.  26 / 2019 

 

privind aprobarea Proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public în 

Orașul Seini’’, Indicatorii tehnico-economici și Devizul General  

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 23.05.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Oportunitatea de a implementa proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat 

public în Orașul Seini’’, care cuprinde înlocuirea a 419 corpuri de iluminat și 

consolele aferente; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Seini, cu privire la necesitatea aprobării Indicatorilor 

tehnico – economici și Devizul general pentru proiectul „Modernizarea 

sistemului de iluminat public în Orașul Seini’’ 

- Devizul general și Indicatorii tehnico-economici prezentați; 

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Seini; 

- Avizul comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului local al orasului Seini; 

- Avizul secretarului orasului. 

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 finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare, OG. 21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, art. 12, al. 5 

din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a OUG privind aprobarea 

Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările 

ulterioare, HG. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții, cu 

modificările și completările 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:   

 

 

 



 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public în 

Orașul Seini’’. 

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea sistemului de 

iluminat public în Orașul Seini’’ în cuantum de  582.945,14 LEI (inclusiv TVA). 

 

Art. 3. Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici și Devizul General care sunt 

anexă la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din ea. 

 

Art. 4. Se împuternicește d-na primar, TULBURE GABRIELA FLORICA, 

reprezentantul legal al proiectului, să semneze toate actele necesare şi contractul de 

împrumut în numele UAT Oraș Seini. 

 

Art.5. Prezenta 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 publica pe Site. 

           

 
 

 

     Seini la 23.05.2019     

 

 

                                                                                                                                                                       

  Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemneaza, 

         Pop Mihai                                                                                       Secretar, 

                                                                                                                 Bud Ioan 

 

 

 

 
 


