
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 

 

    
 

H O T A R A R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:  

 
„REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

COMUNA TEACA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD” 

 

 

 Consiliul Local al Comunei  Teaca  intrunit  in sedinta de îndată în data de 15.03.2019 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei nr. 2029 din 14.03.2019 

- raportul de specialitate  a viceprimarului nr.2028 din 14.03.2019  

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  

 

In conformitate cu prevederile:  

    -art. 44 alin.(l) din Legea Finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

    -art.6 din Anexa nr.4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea 

continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a 

structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 

interventii 

    - Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din 

H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare 

   - OUG nr.28/2013 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala 

 

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d, art.45 si art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aproba  indicatorii tehnico-economici  ai investitiei: „REABILITAREA SI 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA JUDETUL 

BISTRITA-NASAUD ”conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 

 



 

Art. 2. Se imputerniceste domnul Muntean Damian Iustian - Primarul Comunei Teaca, sa 

reprezinte Comuna Teaca, judetul Bistrița-Năsăud, in relatia cu organismele finantatoare ale 

proiectului si sa semneze contractul de finantare a investitiilor, in vederea realizarii obiectivului de 

investitii:  „REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

COMUNA TEACA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

Art. 3.  Valoarea totală a investiţiei este de 874.766,95 lei cu TVA din care C+M  785.102,50 

lei cu TVA eligibil la bugetul de stat 807.712,50 lei cu TVA. 

Art. 4.  Se aproba asigurarea unei cofinantari in valoare de: 67.054,45 lei cu TVA, pentru 

obiectivul de investitii  „REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PUBLIC DIN COMUNA TEACA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD”. 

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul Comunei Teaca si 

compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Teaca. 

Art. 6. Prezenta poate fi atacata la instanta de contencios administrativ conform prevederilor 

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 7. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  11  voturi „pentru”, din   11   consilieri prezenți la 

ședință, din 15 consilieri în funcție. 

Art.8. Prezenta hotarare se comunica cu: 

 

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

-Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud 

-Primarul Comunei Teaca  

 

 

 

  PREȘEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

             Buga Gheorghe  SECRETAR, 

  Cioșan Ana 

    

 

          

  C.F.P., 

  Cîmpean Maria Daniela 

 

 

 

 

Nr.16 din 15.03.2019 


