
 

HOTĂRÂREA NR. 48
din 3 Noiembrie 2022

         privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru lucrarea          
« Extindere retea canalizare menajera in localitatile Ilidia si Socolari, Comuna

Ciclova Romana, finantat de PNI Anghel Saligny  

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Avand in vedere referatul nr. 2772 din 2.11.2022, avizul comisiei de specialitate si
proiectul de hotarare prin care se propune aprobarea Proiectului Tehnic pentru lucrarea
Extindere  retea  canalizare  menajera  in  localitatile  Ilidia  si  Socolari,  Comuna  Ciclova
Romana, finantat de PNI Anghel Saligny

In conformitate cu dispozitiile:

- HG 907 din 29 Noiembrie 2016 privind privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de
investiții finanțate din fonduri publice; 

•  Ordonanta  de  Urgenta  nr.  95  din  3  Septembrie  2021  pentru  aprobarea
Programului national de investitii „Anghel Saligny”; 

- Ordinul MDLPA nr. 1321 din 20 Septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor
de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din O.U.G.
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“;

- Ordinul MDLPA nr. 1333 din 21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de
investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
95/2021



• 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 

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 Proiectul Tehnic pentru lucrarea « Extindere retea canalizare
menajera in localitatile Ilidia si  Socolari, Comuna Ciclova Romana, finantat PNI Anghel
Saligny.

Art.2  –  Prețul  ofertei  pentru  serviciile  de  proiectare  în  vederea  realizarii
documentatiei  tehnice  faza  Proiect  tehnic  «  Extindere  retea  canalizare  menajera  in
localitatile Ilidia si Socolari, Comuna Ciclova Romana, finantat de PNI Anghel Saligny  »
este de 267.900 lei la care se adaugaTVA.

Art.3 – Primarul comunei Ciclova Romana și compartimentele funcționale implicate
din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  vor  duce  la  îndeplinire  dispozițiile
prezentei hotărâri .

Art.3 –  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


