
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 

HOTARARE 
privind aprobarea obiectivului de investitii" Extindere retea publica de apa in 

comuna Rebri~oara-strada Gruiului, judetul Bistrita-Nasaud" 

Consiliul Local al Comunei Rebri~oara, intrunit in ~edinta ordinara din data de 
30.09.2022 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.67 din 23.09.2022, privind aprobarea investitiei "Extindere retea publica de apa in 
comuna Rebri~oara-strada Gruiului, judeµil Bistrita-Nasaud "; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara, inregistrat cu Nr. 
5501/23.09.2022; 
-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. 5502/23.09.2022 ; 
-Avizul Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara, inregistrat cu nr.5654/30.09.2022 ; 
-A vizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, 
culte, activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si comert din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara, inregistrat cu nr.5655/30.09.2022 ; 
-Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica , apararea ordinii 
publice , respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia 
mediului, agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara, inregistrat 
cu nr. 5656/30.09.2022 ; 
-Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.8/31.01.2022 privind aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul 2022, cu rectificile 
ulterioare; 
- Analizand Proiectul Tehnic de Executie Nr.137/2022, intocmit de SC COLUMNA 
CONSULT SRL - Bistrita, faza de proiectare PTH+ DDE, pentru obiectivul de 
investitii :" Extindere retea publica de apa in comuna Rebri~oara-strada Gruiului, 
judetul Bistrita-Nasaud", inregistrat sub nr.5500 /23.09.2022; 

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 Guvemului 
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 si completarile ulterioare ; 

in temeiul art.1 29 alin.2 lit.b) si c) ; alin.4 lit.d) ; art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare , 

. HOT ARA~TE 
Art.1- Se aproba obiectivul de investitii "Extindere retea publica de apa m 
comuna Rebri~oara-strada Gruiului, judetul Bistrita-Nasaud ", conform anexei 
nr. l care face parte integranta din prezenta hotarare . 
Art.2-Se aproba necesitatea, oportunitatea ~i potentialul economic al proiectului 
' cu o valoare estimata de 311.981,82 lei, din care 49.401.24 lei T.V.A , respectiv 
C+M In valoare estimata de 278.467,75 lei, din care 44.461,24 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 :" Extindere retea 
publica de apa In comuna Rebri~oara-strada Gruiului, 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 prirnariei 
www.primariarebrisoara.ro, precum si prin afi~are la sediul primariei. 
Art.6- Prezenta hotarare a fost adoptata cu _9 _ voturi "pentru" ,_ 4_ voturi "abtineri 
",_ 0 _ voturi ''tmpotriva " din totalul de _ 13 _ consilieri prezenti la ~edinta . 
Art. 7 - Cu ducere la Indeplinire a prezentei hotarari se Incredinteaza primarul 
comunei 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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