
                                  
                           ROMÂNIA  

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 
 
 

    HOTĂRÂREA  Nr.10  /27.02.2014 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “MODERNIZARE 
PORŢIUNE DRUM COMUNAL DC 18A”. 
 Consiliul local al comunei Apa , judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de  27.02.2014. 
 

Avand in vedere prevederile art. 41, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul  art. 36 alin. (4) lit. (d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001,  a administraţiei 

publice locale, republicata. 

HOTĂRĂŞTE 

  

  

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investitia „MODERNIZARE 

PORŢIUNE DRUM COMUNAL DC18 A” conform  Anexei 1. 

 

Art. 2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul 

comunei Apa. 

   

 Apa, 27.02.2014 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 
10 voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” . 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

  Cădar Andrei                                                                          Moldovan  Vasile 
 
 
 
 
 
RED : M.V. în 4 EX. 
 

                                                                                                                 



         ANEXA  nr. 1 la H.C.L. 10/2014 

 

  

Indicatori  tehnico-economici pentru investitia  „MODERNIZARE PORŢIUNE DRUM 

COMUNAL DC18 A”  

   

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investitiei 

  Denumirea obiectivului: „MODERNIZARE POR ŢIUNE DRUM COMUNAL DC18 A”  

 Proiectant :     S.C. DP CONSULT S.A. 

Adresa: Str. Dragos Voda, Nr. 5 

400255 Cluj-Napoca, Romania  

Nr. Reg. Com: J12/2076/1997 
CIF: RO 9952080 
Telefon: +40(264)435 022 sau +40(264)435 014 
   

 Ordonatorul principal de credite:  Comuna Apa judetul Satu Mare 

Autoritatea contractanta: Comuna Apa, judetul Satu Mare 

                                        

Amplasamentul obiectivului:   -     Comuna Apa  

- DC18 A, lungime 1 km 

-  

 INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI 

            1. Valoarea estimată a lucrării: 567,065 mii lei ( TVA inclus)/ 126,298 euro 

             2. Lungimea totala : 1 km 

   3. Durata de realizare a lucrării :  18 luni 

            4. Finanţarea obiectivului : prin MASURA 41.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rural a si punerea în 

valoare a mostenirii rurale”, Îmbunatatirea infrastructurii fizi ce de baza în 

spatiul rural;  

 

  Preşedinte se şedinţă                                                           Secretar UAT 

      Cădar  Andrei                                               Moldovan  Vasile 

 

 

 



EXPUNERE DE MOTIVE Nr.225/21.02.2014 

                     privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investitia  

„MODERNIZARE POR ŢIUNE DRUM COMUNAL DC18 A”  

 

 

         Având in vedere  prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, 

modificata si completata  prevederile Legii nr.215/2001, republicata,  modificata si 

completata privind administratia publica locala  ; 

           Luând in considerare starea actuala de degradare a drumului  ce impune  lucrari de 

asfaltare a carosabilului; 

           In vederea  obtinerii  resurselor financiare necesare acoperirii valorii de executat la 

obiectivul de investitii, solicit aprobarea instrumentarii proiectului , in vederea finantarii prin 

MASURA 41.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rural a si punerea în 

valoare a mostenirii rurale”, Îmbunatatirea infrastructurii fizi ce de baza în 

spatiul rural  . 

În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

INI ŢIEZ: 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investitia  

„MODERNIZARE PORŢIUNE DRUM COMUNAL DC18 A”  

 
 

PRIMAR, 
 

Apan Mihai 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



JUDETUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI APA 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

                                

 

RAPORT DE SPECIALITATE Nr.226/21.02.2014 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investitia  „MODERNIZARE 

PORŢIUNE DRUM COMUNAL DC18 A”  

 

 

 Avand in vedere proiectul de hotarare, expunerea de motive a d-lui primar. 

Tinand cont de prevederile Legii 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare consiliul local hotaraste documentatiile tehnico-economice pentru 

lucrarile de investitii de interes local si are atributii privind dezvoltarea economico-sociala si 

de mediu a comunei, aproba, la propunerea primarului, modul de utilizare a sumelor din  

buget si asigura potrivit competentelor sale si in conditiile legii. 

 Drumul care va fi modernizat este pietruit, partea carosabila nu a fost consolidata , sunt 

fagase adanci care fac greoaie circulatia vehiculelor in perioadele cu precipitatii.  

Varianta optima recomandata este cea a realizarii integrale a proiectului, datorita beneficiilor 

economice si sociale ale acestuia pe termen lung 

 Fata de cele prezentate mai sus propun consiliului local adoptarea unei hotararii in acest sens. 

 

Apa, 27.02.2014    

 

 

Consilier 

 

Guiaş Daniela-Cristina 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

pentru investitia  „MODERNIZARE PORŢIUNE DRUM COMUNAL DC18 A”  

 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 
numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administratia publica locala, Comisia acorda  

 
AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, 
spre dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data     27.02.2014 
 

 
 
PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 
 
      Trandafir  Vasile-Radu                                Dârle Radu-Gheorghe 
 


