
privind numirea dirigintelui de şantier, pentru realizarea investiei publice de interes
local : “Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul
2010 in comuna Treznea, Judetul Salaj” conform Contractului de finantare,
nr.C322D011163300005/15.05.2012, incheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în ședinț ă ordinară

Având in vedere:
- Expunerera de motive prezentata de d-ul Stanciu Emanoil-Ionel primarul

comunei și Referatul de specialitate întocmit de d-ul Criste Nicolae viceprimarul comunei
înregistrat sub nr.4066/2015;

-raportul Comisiei pentru dezvoltare economică și socială, adminsitrarea
domeniului public și privat al comunei Treznea;

- HCL al Comunei Treznea, nr. 20 din 20 iulie 2011, privind intrumentarea
proiectului “Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul
2010 in comuna Treznea, Judetul Salaj” ,conform Contractului de finantare, nr.
C322D011163300005/15.05.2012 , incheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit,;

-prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009, privind
reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul
National ptr Dezvoltare Rurala, pentru renovarea si dezvoltarea
Spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii si diversificării economiei zonelor, rurale,
aprobata prin Legea nr.373/26.11.2009;

-prevederilor Hotărârii de Guvern, nr.1262/28.10.2009 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009,
privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin
Programul National ptr Dezvoltare Rurala, pentru renovarea si dezvoltarea spaţiului rural
prin creşterea calităţii vieţii si diversificării economiei zonelor rurale;

- prevederilor art.36, alin. 4, lit.d din.Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publica locala cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art.45 din.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica
locala cu modificările si completările ulterioare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA

HOTARÂREA Nr.36
Din 19 noiembrie 2015



HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba, numirea in calitate de diriginte de şantier a domnului TINC
FLORIN ptr. proiectul “Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de
inundatii in anul 2010 in comuna Treznea, Judetul Salaj” conform Contractului de
finantare, nr.C322D011163300005/15.05.2012, incheiat cu Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit si in baza contractului de servicii nr. 1297/23.07.2015
încheiat cu SC ROAD MOND SRL.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Treznea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului judetului Sălaj ;
- Primarul comunei ;
- Compartimentul contabilitate
- Persoanele în cauza;
- Dosar de şedinţă ;
- Dosar hotarâri;

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASENEAZA
GOIA DORIN SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

CONSILIERI PREZENTI…………..8
CONSILIERI ABSENTI……………..1
VOTURI PENTRU…………………..8
VOTURI IMPOTRIVĂ……………….-



ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA TREZNEA
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 48
Din 9 aprilie 2015

Privind numirea dirigintilor de şantier, ptr Contractul de finantare, nr.
C413322011263378204/27.02.2014, incheiat cu Agenţia de Plaţi pentru

Dezvoltare Rurala si Pescuit, destinat realizării investiei publice de interes local
“REABLITARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA TREZNEA, JUD.SALAJ”

PRIMARUL COMUNEI TREZNEA, JUDEŢUL SĂLAJ;
Având in vedere:
- prevederile HCL nr.13 din 09.04.2015 a Consiliului local al comunei Treznea privind numirea

diriginț ilor de șantier ptr. proiectul integrat “REABLITARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA
TREZNEA, JUD.SALAJ”

- prevederile HCL nr.32 din 5 decembrie 2012 privind instrumentarea
proiectului: “REABLITARE INFRASTRUCTURA IN COMUNA TREZNEA, JUD.SALAJ”
aprobat spre finanţare din fonduri FEADR prin contractul nr.
C413322011263378204/27.02.2014;

-prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri
pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National ptr Dezvoltare Rurala, pentru
renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii si diversificării economiei zonelor
rurale, aprobata prin Legea nr.373/26.11.2009;

-prevederilor Hotărârii de Guvern, nr. 1262/28.10.2009 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Odronantei de Urgenta a Guvernului, nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National ptr Dezvoltare Rurala, pentru renovarea si
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii si diversificării economiei zonelor rurale;

- prevederile art.63, alin.2, din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala cu modificarile si completările ulterioare.

In temeiul prevederile art.68 alin.1, art.115 alin 1, lit a din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala cu modificarile si completările ulterioare.

DISPUNE :

Art.l. Se desemnează, numirea, in calitate de diriginte de şantier ptr. proiectul “REABLITARE
INFRASTRUCTURA IN COMUNA TREZNEA, JUD.SALAJ” conform Contractului de finanţare, nr.
C413322011263378204/27.02.2014, si in baza contractului de servicii nr. 36/31.07.2014
încheiat cu S.C. PRESTCO S.R.L., domnul ing. Florian Cristian și domnul ing. Terhesiu Liviu.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul Comunei Treznea.
Art.3. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare la panoul de afisaj al

primariei Treznea.
Art.4. Prezenta se comunica cu:

- Institutia Prefectului –judetul Sălaj;
- S.C. PRESTCO S.R.L.
- Primarul comunei Treznea

Dosar dispozitii



PRIMAR AVIZAT DE LEGALITATE SECRETAR
STANCIU EMANOIL-IONEL BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN


