
 

HOTĂRÂREA NR. 41
din 3 Noiembrie 2022

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
« Construire 2 Blocuri ANL, Comuna Ciclova Romana, Judetul Caras-Severin »

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Examinand referatul nr. 2736 din 31.10.2022 si proiectul de hotarare prin care se
propune aprobarea  Studiului  de fezabilitate pentru obiectivul  « Construire 2 Blocuri
ANL, Comuna Ciclova Romana, Judetul Caras-Severin »

Avand in vedere :

• Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată şi Hotărârii de Guvern nr.28/2008, modificată şi completată,
referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor  publice,  precum şi  a  structurii  şi  a  metodologiei  de elaborare  a  devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii  

•   Legea nr.  500/2002 privind finanţele publice,  cu modificarile  si  completarile
ulterioare 

• Prevederile art. 2 alin. (7) și art. 3 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea
Agenției  Naționale  pentru  Locuințe,  rerepublicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare

• Prevederile H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  152/1998  privind  înființarea  Agentiei
Nationale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, 2 lit. b), alin.4. lit.d), art.139 și art. 196 alin.
1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,    



H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1  –  Se  aprobă  efectuarea  Studiului  de  Fezabilitate  pentru  obiectivul  «
Construire 2 Blocuri ANL, Comuna Ciclova Romana, Judetul Caras-Severin » 

Art.2  –  Prețul  ofertei  pentru  serviciile  de  proiectare  în  vederea  realizarii
obiectivului « Construire 2 Blocuri  ANL, Comuna Ciclova Romana, Judetul  Caras-
Severin » este de 178.172,75 lei inclusiv TVA.

Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de către primarul
comunei,  prin  persoanele  responsabile  din  cadrul  compartimentelor  de  specialitate  ale
aparatului de lucru.   

Art.4 –  Secretarul  General  al  Comunei  Ciclova  Romana  va  asigura  comunicarea
prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor sale.

     Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza secretar

     Vuc Nicolae-Cosmin                                           Becker Veronica


