
 
 

 
HOTĂRÂREA Nr.37 

 Din 20 decembrie 2018 
Privind aprobarea Bugetului actualizat și a cheltuielilor ce reprezintă 

confinanțare și care vor fi suportate din bugetul local al comunei TREZNEA ca 
urmare a finalizării achizițiilor în cadrul proiectului: „CONSTRUIRE POD PESTE 

RÂUL TREZNEA ÎN LOCALITATEA TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ” 
 

Consiliul Local al Comunei TREZNEA, județul Sălaj, 
întrunit în ședinţă ordinară, 

 
             - Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei TREZNEA d-ul Oros Cristian 
nr.4078 din 15.12.2018 și Raportul de specialitate întocmit de d-nul Blândaș-Igreț 
Ioan secretarul comunei;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru dezvoltare economică şi socială, 
buget, finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei, realizarea 
lucrărilor publice, a Consiliului Local; 

- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitii 
pentru servicii si lucrări in cadrul proiectului: “CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL 
TREZNEA ÎN LOCALITATEA TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ”; 

- Prevederile contractului de finanțare semnat cu MDRAPFN nr. 
217/09.01.2018 (înregistrare MDRAPFE) si nr. 156/25.01.2018 (înregistrare Comuna 
TREZNEA), pentru acordarea finanțarii proiectului “CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL 
TREZNEA ÎN LOCALITATEA TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ” în cadrul Programului 
naţional de dezvoltare locală;  

- Prevederile art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 - Prevederile art. 8 alin. (3) si art. 12 alin. (4) si (5) din Ordinul Ministrul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 10 alin. (4) litera (c) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
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- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

- Prevederile art. 20 și 21 litera (b) din Legea-cadru a descentralizării nr. 
195/2006; 

- Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) și (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera 
(a) pct. (13) și ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) litera (e) și celor ale art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

    
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă valoarea bugetul actualizat in urma finalizării achizițiilor și 
incheierii contractelor de achizitii publice pentru proiectul: “CONSTRUIRE POD 
PESTE RÂUL TREZNEA ÎN LOCALITATEA TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect 
finantat in conditiile Programului de dezvoltare locala - subprogramul “Modernizarea 
satului roamanesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013 si coordonat de catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene, în cuantum de 
1.220.685,66 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 1  la prezenta hotărâre si 
care cuprinde urmatoarele: 

a) – cheltuieli finantate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE, in suma de 
1.138.646,00 lei (inclusiv TVA); 

b) – cheltuieli finantate din bugetul local al COMUNEI TREZNEA, in suma de 
82.039,66 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.2. Se aprobă finantarea cheltuielilor ce reprezinta confinantare in cadrul 

proiectului “CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL TREZNEA ÎN LOCALITATEA 
TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finantat in conditiile Programului de 
dezvoltare locala - subprogramul “Modernizarea satului roamanesc”, instituit prin 
OUG nr. 28/2013 si coordonat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice și Fondurilor Europene, și care vor fi suportate din bugetul 
local al comunei TREZNEA, in suma totala de 82.039,66 lei (inclusiv TVA), 
conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei TREZNEA, domnul Oros Cristian și compartimentul contabilitate. 

 
Art.4. Hotararea se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului – Judetul Sălaj; 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;  
- Compartimentul financiar contabil 
- Primarul comunei TREZNEA; 
- Cetăţenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei TREZNEA; 
- Dosar hotărâri; 
- Dosarul şedinţei. 

 

Preşedinte de şedinţă,         Avizat legalitate, 
BERAR DINU MIREL             Secretar comuna –                

BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
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