
RoMArura

JUDETULCARAS - SEVERTN

CONSILIUL TOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai a documentatiei de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.l.), precum si a asigurdriifinantirii de la bugetul local a unor categorii de

cheltuieli care nu se finanteazi de citre stat prin P.N.D.t. pentru obiectivul de investitii

"Modernizarea sistemului de iluminat public stradalin Comuna Obreja, judetul Caras-Severin"

Consiliul local al comunei Obreja, judetul Caras-Severin, intrunit in sedinta ordinara din data

de L5.01.2018;

Avand in vedere:

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Obreja d-nul Peia lon;
- expunerea de motive a initiatorului ;

- prevederile art. 44,alin. (1-)9iart.45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile OUG nr. 28/2008, pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare Locald,

cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- prevederile art. 11 din Ordinul nr. L85L/2O13, privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea in aplicare a prevderilor Ordonanlei de Urgentd a Guvernului nr. 28/2Ot3 pentru

aprobarea Programului national de dezvoltare locald, republicat, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare,;

- documentatia de avizare a luclSrilor de inteventii (D.A.L.l.) , pentru obiectivul de investilii
"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Obreja, judelul Caras-Severin ",
elaborat de S.C . RMN DESIGN TECHNOPROJECT S.R.L Timisoara .;

- prevederile art.36, alin. (1), alin. (2),lit.,,b","c" 9i"d", alin. (4),

(6), lit. "a", pc.1, si art. 126 din Legea nr. 2151200I, a administraliei
modificarile si completarile ulterioare;

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obreja ;

in temeiul art.45, alin. (5) din Legea nr.2t5/200L, a administraliei publice locale, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
sistemului de iluminat public stradal in Comuna Obreja, judetul Caras-Severin", conform
documentatiei de avizare a lucrdrilor de inteventii (D.A.L.l.), elaborat de S.C. RMN DESIGN

TECHNOPROJECT S.R.L. Timisoara , dupd cum urmeazd :

- Vafoarea totali a investitiei, inclusiv TVA:375.744,22\ei'.

- din care :

- 353.26?,41 lei inclusiv TVA- BUGET DE STAT - credit bugetar anul I

-22.48O,8L alocare buget local

f it. ,,d", alin. (5), lit. "c" gi alin.
publice locale, republicatS, cu



- durata de realizare a investitiei (luni): 12 luni

- capacitdttiin unitdti valorice :

Corp iluminat Led 22s Buc

Art.2. Se aprobi participarea Comunei Obreja, judetul Caras-Severin la Programul

National de Dezvoltare LocalS (PNDL) cu obiectivul de investitii "Modernizarea sistemului de

iluminat public stra$alin Comuna Obreja, judelul Caras-Severin ".

Art.3. Se aprobd finantarea din bugetul local al Comunei Obreja a categoriilor de

cheltuieli care nu se finanteazi de la bugetul de stat prin PNDL.

Art. 4 Pe data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, Hotararea Consiliului Local

Obreja nr. 11 din data de t7.O3.2OI7 se revoca.

Art.4. Secretarul comunei Obreja va comunica prezentul proiect de hotarare

Institutiei Prefectului Judetul Caras-Severin, in vederea exercitarii controlului de legalitate,

colnpartimentului financiar contabil, taxe gi impozite, resurse umane, autorit;Iilor in drept 5i

persoa nelor ind reptd!ite.

PRESEDINTE DE SED
ONICA LIVIU DAN

Contrasemneazd:
SECRETAR COMUNA,

NR. /
DATA: 15.01.2018

sEf.


