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HOTĂRÂREA NR. 54
din 9 Decembrie 2022

Privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr.32 din 12.09.2022
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie
”Racorduri canalizare in localitatea Ciclova Romana, Jud. Caras-Severin”

        Consiliul  Local  al  Comunei  Ciclova Romana,  judetul  Caras-Severin,
întrunit în ședință  ordinară la data d e  9  D e c e m b r i e  2 0 2 2 , legal constituită 

Având în vedere: 

a) proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3687 din 9.12.2022 ;

b) referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3688 din 9.12.2022 ;

b) raportul compartimentului  de  specialitate  înregistrat  sub  nr. 3689 din
9.12.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare

     În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (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 aproba modificarea și completarea hotararii nr. 32 din 12.09.2022
astfel : După art. 1 din HCL nr. 32/12.09.2022 se introduc 3 noi articole care vor avea
următorul cuprins :  

”Art.2 - Se aprobă anexa 2.2b care prezinta caracteristicile principale și
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie « Racorduri canalizare în
localitatea Ciclova Romana,  jud.Caras-Severin  » care face parte integranta din
prezenta hotărâre. Valoarea totala a investitiei de baza este de 2.048.396,77 lei
inclusiv TVA” 



”Art.3 - Se aprobă Devizul general al obiectivului de investitie « Racorduri
canalizare în localitatea Ciclova Romana, jud.Caras-Severin », conform anexei 2.1,
care face parte integranta din prezenta hotărâre”

”Art.4 -  Se aprobă Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie
« Racorduri canalizare în localitatea Ciclova Romana, jud.Caras-Severin »
Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 32 din 12.09.2022

raman neschimbate.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în

termenul prevăzut de lege, autorităților și  persoanelor interesate pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor sale.
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