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H O T Ă R Â R E A  nr. 50 /2021 

privind aprobarea Indicatorilor tehnico - economici și Devizul General reactualizaţi pentru 

obiectivul „Pod rutier peste râul Someș între orașul Seini și comuna Pomi în punctul de trecere cu bacul” 

 

Consiliul local al orasului Seini, intrunit in sedinta ordinara la data de 20.05.2021 

 

Având în vedere: 

- Dispozițiile de șantier nr. 5 și nr. 6 emise de proiectantul obiectivului menționat mai sus, SC Vlad 

Design Proiect SRL, 

- Devizele financiare pentru lucrările suplimentare și pentru notele de renunțare, cu resursele aferente, 

emise de executantul lucrărilor SC Tehnodomus SRL,  

- Indicatorii tehnico - economici și Devizul General reactualizați, 

- Raportul de specialitate întocmit de Administratorul Public; 

- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului conservarea monumentelor 

istorice si de arhitectura, comert si agricultura din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul comisiei de dezvoltare  economico – sociala, buget – finante; 
- Avizul secretarului general al orasului; 

- Proiectul de hotarare; 

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, H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, OUG 28/2013 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală; 

În baza prevederilor art. 129, al. 1, al. 2, lit. b și c, al. 4, lit. d, al. 7, lit. i, k și m și art. 196, al. 1, lit. a, din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă finanțarea de la bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa II a 

lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Pod rutier peste râul Someș între orașul Seini și comuna Pomi în 

punctul de trecere cu bacul”, în sumă de 15.318.251,68 lei cu TVA. 

Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Pod rutier peste râul 

Someș între orașul Seini și comuna Pomi în punctul de trecere cu bacul”, în sumă de 493.062,06 lei cu TVA. 

Art.3. Se aprobă Indicatorii tehnico - economici reactualizați la obiectivul de investiții „Pod rutier peste râul 

Someș între orașul Seini și comuna Pomi în punctul de trecere cu bacul”, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Devizul General reactualizat la obiectivul de investiții „Pod rutier peste râul Someș între orașul 
Seini și comuna Pomi în punctul de trecere cu bacul”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.5. Se abrogă HCL nr. 13 / 2019. 

Art 6. Dl. Barbul Vasile administrator public va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

Art. 7.  – Prezenta se comunică: 

              - Instituției prefectului Județul Maramureș; 

              - Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

     - Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini; 

              - Se publică pe site. 

 

     Seini la 20.05.2021 

                                                                                                                                                                      

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează, 

             Andreescu Silvia                                                                 Secretar general, 

                                                                                                           Danci Gabriela 

 

 

 

 


