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HOTARARE

lct

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si respectiv indicatorii teh

pentru r.irltu""r unui tronson din DC 4laz-Yar de la pozitia kilometrica: Km 5+400la
Lilometrica Km 6+320 situat in intravilanul satului Var si a unui tronson din DC 12 de pozitia
kilometrica: km 0+000Ia pozitia kilometrica Km.0+-240 siituat in intravilanul satului Va
Consiliul local Obreja intrunit in sedinta extraordinara din data de 21.11.2015

.

S
LuAnd in considerare prevederile Hotir6rii Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea
nvesti{ii
de
pentru
obiective
general
devizrului
devizului general gi a lVletodologiei privind elaborarea
gi lucriri de intervenfii'
,de
i,uffnd act de referatul de aprobare al primarului comuneji Obreja, in calitatea sa de
mtr
primarului,
al
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de sper:ialitate
de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local'
rile 9i
cu
Tinflnd seama de prevederile L,egii nr.21312006 privind finanlele publice locale,
completirile ulterioare,
l;;il;;JJocumentatia tehnico -economica 9i indicatorii te:hnico-economici ai documen
de la pozitia
tehnico - economice pentru "Asfaltarea unui tronson din X)C 4lav'-Yar
si a unui
Km 5+400Ia pozitia kilornetrica Km 6+320 situat in intravilanul satului Var
situat i
0+240
Km.
ldlometrica
pozitia
km
0+0001a
din DC 12 deitpozitia kilometrica:
intravilanul satului Var"

gi pe cele ale
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d)' precum
qi
Legea administrafiei publice locale nr.2l5l200l, republicati' cu modific[rile
ulterioare,

126 din

pletlrile

norAnAgrn:
econo
aproba documentatia tehnico -economica si respectiv indicatorii tehnico la pozitia
5+
Km
proiectului iA.fultrr"r unui tronson din DC 4laz-\/ar de la pozitia kilometrica:
pozitia
de
a
din DC 12
i<ilometrica Km 6+320 situat in intravilanul satului Var si a unuiitronson
satului V rtt, dupa
intravilanul
in
situat
0+240
Km.
kilometrica: km 0+000Ia pozitia kilometrica
U.rme zai

Art. 1

Se

a)valoareainvestifiei":JA327lei'faraTVA';
""4'640 ntp'
b) suprafata ocupata definitiv....
1160 rn
c) Iungime totala
d) latime....
"""""""'4 m
"6 cm
ei grosime strat asfalt.

precum
Lrt.z.Orice cheltuieli impuse de implementarea proiecturlui pre'vlzut laart.\,
prevazute
sumele
din
suporti
se
cheltuielite de intre{inere gi exploatare pentru acesta
local.

bugetul

Peia
Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotlrAri se insircineazi domnul
primarul comunei Obreja.
alin.2, ale art.49 ali I si ale
Lrt. 4 prezenta Hotarare se comunic a in baza- prevederilor art.48
in 2( rCU
art.llSdin Legea nr.2l5l200l privind admimistratia publica locala, republicata
modificarile si completarile ulterioare la:

Directia Generala a X'inan
Institutia Prefectului
Primarului comunei Obroja,
Contabilului Primariei corm
Cetatenilor conunei Obroja
Se va publica pe site-ul
PRESEDINTE DE SEDINTA

Caras- Severin
n,

Obreja
n afisare la sediul

Primariei

Obreja
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