ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI
HOTĂRÂREA Nr. 164
din 18 decembrie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați rezultați din Devizul general privind
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții
„Modernizare străzi în Comuna Sântandrei, Județul Bihor”
Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 18 decembrie
2019,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 14988 / 08.11.2019;
- raportul de specialitate nr. 14989 din 08.11.2019;
- avizul favorabil al Comisiei Buget – finanțe;
Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea realizarii obiectivului, în baza Proiectului Tehnic
optimizat elaborat de către S.C. DUMA PROIECT S.R.L, conform contractului nr. 8524 / 2018, precum și a
Devizului general actualizat conform H.G. nr. 395 / 2016 pentru obiectivul “Modernizare străzi în Comuna
Sântandrei”, Județul Bihor, întocmit de S.C. Duma Proiect S.R.L.,
Având în vedere:
- Art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice;
- Instrucțiunea nr. 2 / 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emisă de Agenția
Națională pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019;
- Instrucţiunea nr. 1 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Achiziţii Publice nr. 2 / 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;
În conformitate cu:
- prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice, actualizată, potrivit cărora:
“documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în
completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau
garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”;
- prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, potrivit cărora: “consiliul
local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes
local, în condițiile legii”.
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555
din 5 iulie 2019, cu 11 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 14 consilieri locali în
funcție,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați rezultați din Devizul general privind
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în Comuna Sântandrei,
Județul Bihor ”, conform Anexei la hotărâre și care face parte integrantă din acesta.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor____Primar______Biroul
Finanțe-Contabilitate_____Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri Europene_____Compartimentul Urbanism
și Protecția Mediului_____Afişaj____Dosar special de ședință.
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