
 

 

 

  
 
 
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 23 
  din 24 iunie 2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA 
PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL 

SALAJ” si  aprobarea  finantarii de la bugetul local a cheltuielilor ce reprezinta 
confinantare si care vor fi suportate din bugetul local al comunei TREZNEA in cadrul 

proiectului 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA întrunit în ședință ordinară 
 
 

 Luând act de: 
- Expunerea de motive a primarului comunei TREZNEA nr.439 din 22.06.2019 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri  și Raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 22.06.20.19, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
- Prevedrile Programului Naţional de Dezvoltare Locală” instituit potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Ordinului 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; 
- Conținutul Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și valoarea investițeii cuprinsă în Devizul general, întocmit de catre proiectantul lucrarii, pentru obiectivul de investiţii: “REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE 

ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, 
JUDETUL SALAJ”; 

Tinând cont de prevederile art. 10, art. (4) lit “a” din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI TREZNEA 
 

 



 
 Văzând prevederilor art. 36, alin. (2), litera “c” si “f” si alin. (6), litera „a”, pct. 4, ale 

art.63 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completarile ulterioare; prevederilor  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 ; 

În conformitate cu prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 indicatorii tehnico – economici conform Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a Devizului general, elaborate de catre firma  S.C. 
CONSTRUCT C.D.P. S.R.L., pentru obiectivul de investiții: “REALIZARE SANTURI 
BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE 
TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ”, ce constituie anexe la 
prezenta hotarare si care fac parte integrantă din aceasta. 

 

Art.2. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ce reprezinta confinantare si care vor fi 
suportate din bugetul local al comunei TREZNEA in cadrul proiectului: “REALIZARE 
SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA PROPRIETATI IN 
LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ”, in suma 
totala de 133.419,30 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare . 

 

Art. 3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul COMUNEI TREZNEA.  

 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului COMUNEI, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI și prefectului județului SĂLAJ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 
pagina de internet www.primariatreznea.ro 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Președintele de ședință,

 ………………….………………………… 

GOIA DORIN 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează: 

Secretarul C O M U N E I

 …………………………….………… 

BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

L.S. 



 
 
 
 

Anexa nr. 1 la HCL TREZNEA nr.23 din data de 24.06.2019 
  

Beneficiar:  Comuna Treznea 

   DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: 

“REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA PROPRIETATI 
IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ” 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 

Defalcarea pe 
surse de 
finantare 

TOTAL 
Valoare 
(inclusiv 
T.V.A.) 

din care 

din fonduri de 
la bugetul de 

stat 

din fonduri 
de la 

bugetul 
local 

LEI LEI LEI   

1 2 3=4+5 4 5 6 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului   

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 buget local 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 buget local 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 0,00 0,00 0,00 buget local 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00   

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului   

2.1 
Cheltuieli aferente asigurarii cu utilitatile 
necesare functionarii obiectivului de investitie 

0,00 0,00 0,00 buget de stat 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00   

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică   

3.1 Studii de teren 17850,00 0,00 17850,00 buget local 

3.2 Taxe pt obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 5950,00 0,00 5950,00 buget local 

3.3 Proiectare şi inginerie         

3.3.0 Expertiza tehnica 5950,00 0,00 5950,00 buget local 

3.3.1 Studiu de fezabilitate 23800,00 0,00 23800,00 buget local 

3.3.2 Proiect tehnic 21439,55 21439,55 0,00 buget de stat 

3.3.3 Detalii de executie 3783,45 3783,45 0,00 buget de stat 

3.3.4 Verificarea tehnica a proiectarii 3570,00 3570,00 0,00 buget de stat 

3.3.5 
Documentații pentru avize, acorduri, autorizatii 
(DATC) 

100,00 100,00 0,00 buget de stat 

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 17850,00 0,00 17850,00 buget local 

3.5 Consultanţă 17850,00 0,00 17850,00 buget local 

3.6 Asistenţă tehnică 26346,60 0,00 26346,60 buget local 

TOTAL CAPITOL 3 144489,60 28893,00 115596,60   

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază   

4.1 Construcţii şi instalaţii 1844262,00 1844262,00 0,00 buget de stat 

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 buget de stat 

4.3 Utilaje, echip. tehnolog. şi funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 buget de stat 

4.4 Utilaje fără montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 buget de stat 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 buget de stat 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 buget de stat 

TOTAL CAPITOL 4 1844262,00 1844262,00 0,00   

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli   

5.1 Organizare de şantier         

5.1.1 Constr. și instalații afer. organizării de șantier 0,00 0,00 0,00 buget de stat 



5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 buget local 

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, cost credit 17822,70 0,00 17822,70 buget local 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 buget de stat 

TOTAL CAPITOL 5 17822,70 0,00 17822,70   

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar   

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 buget local 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 buget local 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00   

TOTAL GENERAL 2006574,30 1873155,00 133419,30   

Din care C + M 1844262,00 1844262,00 0,00   

      

 
TOTAL GENERAL din care: 2006574,30 

   

 
buget de stat 1873155,00 

   

 
buget local 133419,30 

    
 
 

 

  

 

Președintele de ședință,

 ………………….………………………… 

GOIA DORIN 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează: 

Secretarul C O M U N E I

 …………………………….………… 

BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  
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