ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA

HOTARARE
privind implementarea proiectului" LUCRARI DE REPARATII PE STRADA

SFATULUI RAMURA 1-IZVOR SI STRADA SFATULUI RAMURA 2-PLE~A,
iN COMUNA REBRI~OARA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD"

Consiliul Local al Comunei Rebri~oara, intrunit in ~edinta ordinara din data
de31.05.2022
in prezenta a 13 consilieri locali, din totalul de 13 consilieri in
functie;
Avand in vedere :
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri~oara, inregistrat sub
nr.44 din 25.05.2022, privind implementarea proiectului "Lucrari de reparatii pe
strada Sfatului Ramura 1-Izvor ~i strada Sfatului Ramura 2-Ple~a In comuna
Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ";
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara, inregistrat sub Nr.
3351/25.05.2022;
-Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort (compartiment
investitii-achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rebri~oara, inregistrat sub nr. 3352/25.05.2022 ;
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice,
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, amenajarea teritoriului,
urbanism, din cadrul Consiliului Local Rebrisoara, Inregistrat cu nr. 3919/31.05.2022;
-Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.8/31.01.2022
privind aprobarea
Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul 2022, rectificat prin
Hotararea Consiliului Local Rebrisoara nr.29/29.04.2022 ;
'
- Analizand Proiectul Tehnic de Executie intocmit de SC General Proex S.R.L. ,
pentru obiectivul de investitii :" Lucrari de reparatii pe strada Sfatului Ramura 1Izvor ~i strada Sfatului Ramura 2-Ple~a In comuna Rebri~oara, judetul BistritaNasaud", Inregistrat sub nr.3071 /04.05.2022;
In conformitate cu:
-art 120 si art.121 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
-prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ;
-prevederile art. I alin.(2) lit.d); art.12 si ale anexei 10 din Hotararea Guve1nului
Romaniei nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

,,

-prevederile Legii nr.50 /1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare ;
In temeiul art.129 alin.2 lit.b) si c) ; alin.4 lit.d) ; art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/20 19 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARA.~TE
ART.1- Se aproba implementarea proiectului "LUCR.ARI DE REPARATII PE
STRADA SFATULUI RAMURA 1-IZVOR SI STRADA SFATULUI RAMURA
2-PLE~A, IN COMUNA REBRI~OARA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD"
, conform anexei nr. l care este parte integrate la prezenta hotarare .
ART.2-Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului
' ' Lucrari de reparatii pe strada Sfatului Ramura 1-Izvor ~i strada Sfatului Ramura 2Ple~a in comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud ", cu o valoare estimata de
326.210,82 lei, din care 52.084,08 lei T.V.A , respectiv C+M In valoare estimata de
285.358,48 lei, din care 45.561,44 lei T.V.A.
ART.3- Caracteristicile tehnice ale proiectului sunt cuprinse in anexa nr. l , anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare .
ART.4-Se aproba Devizul general pentru obiectivul de investitii :" Lucrari de
reparatii pe strada Sfatului Ramura 1-Izvor ~i strada Sfatului Ramura 2-Ple~a In
comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud " , conform Anexei nr.2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.5 Prezenta hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect, prin publicare pe site-ul
primariei
www.primariarebrisoara.ro , precum si prin afi~are la sediul primariei.
Art.6- Prezenta hotarare a fost adoptata cu _12_ voturi "pentru " ,_l _ voturi
"abtineri ",_0_ voturi "impotriva" din totalul de _ 13_ consilieri prezenti la ~edinta .
Art. 7 - Cu ducere la Indeplinire a prezentei hotarari se Incredinteaza primarul
comJmei Rebri~oara.
Art.8-Prezenta hotarare se comunica cu :
-Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ;
-Primarul Comunei Rebri~oara ;
-Compartiment Financiar-Contabil ;
-Compartiment secretariat, relatii cu publicul .
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