
 

HOTĂRÂREA NR. 43
din 3 Noiembrie 2022

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic «
Reabilitare, Extindere, Etajare, Modernizare si Dotare Asezamant Cultural –

Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin »

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Examinand referatul  geotehnic întocmit de inginer  geolog  specialist  Paul  Laschi,
certificatul  de  urbanism, expertiza  tehnica  realizata  de  prof.  dr.  ing.  Marin  Marin,
referatul  nr.  2738  din  31.10.2022,  redactat  de  secretarul  comunei  si  proiectul  de
hotarare  prin  care  se  propune  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici faza  Proiect
tehnic  «  Reabilitare,  Extindere, Etajare,  Modernizare si  Dotare Asezamant Cultural –
Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin »

Avand ca temei legal :

• Art. 10 alin. 4 lit. c) din HG nr.  907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

• 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  

•  Prevederile punctului  6.1.4 din Ordinul nr.  1152/2011 al  Ministrului  Dezvoltării
Regionale  şi  Turismului  privind  aprobarea  Ghidului  operaţional  pentru  realizarea
obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor
culturale din mediul rural din cadrul Programul prioritar naţional pentru construirea de
sedii  pentru  aşezăminte  culturale  în  localităţile  unde  nu  există  asemenea  instituţii,
precum  şi  pentru  reabilitarea,  modernizarea,  dotarea  şi  finalizarea  lucrărilor  de
construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban 



• Programul instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind
înfiinţarea,  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  aşezămintelor  culturale,  cu
modificările şi completările ulterioare

•  Legea nr.  500/2002 privind finanţele publice,  cu modificarile  si  completarile
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 indicatorii tehnico-economici faza Proiect tehnic « Reabilitare,
Extindere, Etajare, Modernizare si Dotare Asezamant Cultural – Comuna Ciclova Romana,
jud. Caras-Severin » si capitolele de cheltuieli cuprinse in Devizul General al obiectivului
mentionat mai sus, care face parte integranta din prezentul act.

Art.2 – Primarul comunei Ciclova Romana și compartimentele funcționale implicate
din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  vor  duce  la  îndeplinire  dispozițiile
prezentei hotărâri .

Art.3  –  Prezenta  hotărâre  se  poate  contesta  de  cei  interesați  la  instanța
competentă, în termenul prevăzut de lege .  

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


