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HOTĂRÂREA  Nr. 61 / 18.12.2017 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investitii : 

 ” MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

COMUNA APA ” conform documentatiei tehnice  , prezentata in Anexa nr.1, parte integranta 

din prezenta hotarare. 

 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
18.12.2017 
 Având în vedere: 
- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată 
şi completată ; 
- Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul 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 ; 
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”  coroborate cu  şi art.45 alin.(2)  lit.”a” din 

Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
          Art.1. Se  aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii ” 

MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

COMUNA APA” conform documentatiei tehnice  , prezentata in Anexa nr.1, parte integranta 

din prezenta hotarare. 
 

         Art.2  Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Apa. 
 

         Art.3. Prezenta se comunică cu:  
      Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare 
      Compartimentul financiar-contabil 
      Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul propriu. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 10,  
Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 0. Voturi pentru: 10,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 
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