
 

 

 

  

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA Nr.33   
  din  8  octombrie  2019 

 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general  pentru investitia     
- Inființare parc și loc de joacă în localitatea Treznea, județul Sălaj – și aprobarea finanțării 

de la bugetul local a cheltuielilor cu realizarea acestei investiții. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

întrunit în ședință ordinară 
 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului comunei TREZNEA privind necesitatea 

adoptării prezentei hotărâri  și Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat cu nr.4059 din 02.10.2019 întocmit de d-ul Cherecheș 
Bogdan-Alexandru consilier achiziții publice, prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

- Conținutul Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și valoarea investițeii 
cuprinsă în Devizul general, întocmit de catre proiectantul lucrarii SC CONCRET DESIGN 
SRL, pentru obiectivul de investiţii: “ Inființare parc și loc de joacă în localitatea Treznea, 
județul Sălaj ”; 

-Avizul comisiilor de apecialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil; 

In conformitate cu 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 ; 
-   art.1, alin.(2) lit.a coroborat cu art.44 din Legea nr.273 /2006 

privind finanțele publice locale; 
-   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; 

-   art. 129, alin. (2), litera “b”  si alin. (4), litera „d”,  din OUG Nr.57/2019 
privind Codul Administrativ 

În temeiul prevederilor art. 139   și celor ale 196, alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ 
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HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici conform Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii și a Devizului general, elaborate de catre firma  SC 
CONCRET DESIGN SRL., pentru obiectivul de investiții: “- Inființare parc și loc de 
joacă în localitatea Treznea, județul Sălaj –”, ce constituie anexe la prezenta 
hotarare si care fac parte integrantă din aceasta. 

 

Art.2. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ce reprezinta realizarea investiției si 
care vor fi suportate din bugetul local al comunei TREZNEA in cadrul proiectului:    
“- Inființare parc și loc de joacă în localitatea Treznea, județul Sălaj “–, in suma 
totala de 244.486,61 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 la : 
- Instituția Prefectului județului Sălaj; 
- primarului comunei Treznea ; 
- locuitorilor comunei ; 
- www.primariatreznea.ro; 
- dosar hotărâri ; 
- dosar de ședință ;   

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ 

         SIMOC ȘTEFAN                    Secretar general al comunei, 

                           BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 

  

Consilieri prezenţi : 7 
Consilieri absenti : 2 
Voturi pentru  : 7 
Voturi împotrivă – 0 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.primariatreznea.ro/

	HOTĂRÂREA Nr.33
	PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ
	SIMOC ȘTEFAN                    Secretar general al comunei,
	BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN


