
 
  HOTARÂREA Nr. 28 
Din 30 octombrie 2018 

privind  aprobarea Devizului general actualizat  pentru obiectivul   „    ASFALTARE 
STRĂZI IN  COMUNA TREZNEA, PE O LUNGIME DE  6,7 KM  ”. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință ordinară 
 Având în vedere  

- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei  și 
Raportul de specialitate întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul comunei; 

- Devizul general actualizat după actualizarea TVA întocmit de d-na ing. Nencu 
Claudia, proiectant; 
 - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea; 

- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public; 

- prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală  precum și HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrari de 
interventii; 

- prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art.115, alin (1), lit b din 
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

In temeiul  art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,republicată cu modificarile si completarile ulterioare  
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 Art.1 Se aprobă Devizul general actualizat  pentru obiectivul  „  ASFALTARE 
STRĂZI  IN  COMUNA TREZNEA, PE O LUNGIME DE  6,7 KM  ”,  conform anexei care 
face parte din prezenta hotărâre.  

 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 

 

 



Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ului OROS 
CRISTIAN primarul comunei. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
        -Institutia Prefectului judeţului Sălaj             
        -Ministerul Dezvoltării Rulale și Administratiei Publice 
        -Primarul comunei Treznea 
    -Compartimentul contabilitate; 
        -locuitorilor comunei prin afisare ; 
    -Dosar hotărâri 
        -Dosar de şedintă 

 
    PREŞEDINTE DE SEDINTĂ                                          CONTRASEMNEAZA 
       BERAR DINU-MIREL                                              SECRETARUL COMUNEI 
                                                                                         BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 
Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru …….9 
Voturi împotrivă – 
 

   
 

  
 

 


