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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici gi a caietului de

sarcini pentru achizi{ia de lucrlri de executare a rigolelor(qanfuri de

pimffnt) pe sectorul de drum DC 4 IAZ-VAR, intre km 0+600 si km
6+600

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in gedinla ordinara in data de 18.06.2018;

Vdzdnd expunerea de motive a inifiatorului la proiectul de hotdrdre, precum qi

Raportul nr. 27111.06.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului;
Vdzdnd avizul nr. 29112.06.2018 al comisiei de specialitate nr. I - comisia pentru

activitdli economico-financiare, agriculturI, amenajarea teritoriului ;i urbanism,

protecfia mediului qi turisml
intemeiul art.36, alin. (2) lit. d) 9i alin. (6) lit. a), punctul 13 din Legea2l5l200t
privind administrafia publicd locald, republicatd, cu modific[rile Ei completbrile

ulterioare, (

HOrAnAprn:

Art.l. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de lucrlri privind

executarea de rigole(ganturi de p6mdnt) pe sectorul de drum DC 4IAZ-VAR, intre km
0+600 qi km 6+600, dupd cum trmeazd:
- lungimea qanturilor - l2kl.r,';
- addncimea circa 30 cm;
- profilul sdp6turii- trapezoidal;
- valoarea lucrdrilor - 189.509 lei cu TVA
- suma reprezentdnd valoarea lucrdrilor va fi suportatd de la bugetul local al comunei

Obreja.
Art.2 Se aprobd caietul de sarcini pentru achizilia de lucrdri de executare a

rigolelor(ganluri de pdmdnt) pe sectorul de drum DC 4IAZ-VAR, intre km 0+600 9i
km 6+600, care constifuie anexa I la prezenta hotdrdre.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a celor prevdzute in aceastd Hotdr6re se insdrcineazd

primarul comunei Obreja, Peia Ion, prin Aparatul de specialitate al Primarului.



Art.3. Prezenta Hotarare intra in vigoare si se comunica in baza prevederilor art.4g
alin.2, ale art.49 alin. (2) si ale art.l15, din Legea nr.2l5l200t privina admimistratia
publica locala, republicata in2007, cu modificarile si completarile ulterioare la:- InstitutiaPrefectului Caras_Severin,

- Primarului Comunei Obreja
- Adlninistratorului public al comunei Obreja- Cetatenilor 

_comunei Obreja prin afisare ia sediul Primariei gi pe site-ul
Primdriei Obreja.
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