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 HOTĂRÂREA NR. 99 
din data de 15.11.2019 

 

Privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului 
general după încheierea contractului de achiziție publică, pentru obiectivul de 

investiții ”Reabilitare Străzi Comuna Zădăreni, județul Arad”  
 
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa de îndată, din 
data de 15.11.2019, orele 1730; 
 Având în vedere: 
-  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 12 alin. (2) lit. c) și d) din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul Administrativ;  
- prevederile art.10, art.12, art.5 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 
- prevederile O.U.G. Nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;                                                                                                                 
- Referatul aparatului de specialitate cu nr. 7245 din 15.11.2019; 
- Raportul de aprobare al primarului cu nr. 7244 din 15.11.2019; 
- votul “pentru” a 8 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 8 consilieri; 

 
În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1.   Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului 
general după încheierea contractului de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare Străzi Comuna Zădăreni, județul Arad”  în conformitate cu anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
1. Valoarea totală a investiției:4.943.791,20 lei 
2. Obiectivul investiției îl constituie:”Reabilitare Străzi Comuna Zădăreni, județul Arad”  
 
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică 
cu:  
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- Compartimentul cheltuieli şi compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei 
comunei Zădăreni; 
- Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   SECRETAR GENERAL, 
        BENE FLORIAN       CORBEI EMANUEL PETRU 

http://www.primariazadareni.ro/
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