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HOTĂRÂREA NR. 22 / 2020 

privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenții –DALI- și 

a principalilor indicatori tehnico-economici al proiectului de investiție ” 

MODERNIZAREA PARȚIALĂ A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN 

 COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA – etapa III” 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 26 martie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 95 /2020 emisă de primarul 

comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 1.513/2020, 

raportul de specialitate prezentată de referentul Boros Csaba din cadrul 

Compartimentului dezvoltare rurală și achizții publice nr. 1.514/2020, precum și avizul 

Comisiei activități economico-financiară și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, realizarea lucrărilor publice; 

 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al comunei Sândominic nr. 9/2020 privind 

aprobarea bugetului local al comunei Sândominic pe anul 2020 ; 

 

Văzând Proiectul nr.86/2019 privind ” MODERNIZAREA PARȚIALĂ A REȚELEI DE 

DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA – etapa 

III” elaborat de proiectantul SC Planning Office SRL; 

 

În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; 
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Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. – Se aprobă documentația de avizare pentru lucrări de intervenții – DALI- 

elaborat de SC Planning Office SRL, precum și principalii indicatorii tehnico-

economici al proiectului de investiție ” MODERNIZAREA PARȚIALĂ A REȚELEI 

DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL 

HARGHITA – etapa III”, după cum urmează: 

 

a. Valoarea totală a investiției:   447.708,04 lei fără TVA, 

                                               527.104,35 lei inclusiv TVA 

 

b. din care C+M :    388.787,44 lei fără TVA 

      462.657,06 lei inclusiv TVA 

 

c. Lungimea totală a străzilor:  700 ml 

d. Durata de realizare:   6 luni 

 

Art. 2. – Se aprobă finanțarea cheltuielilor proiectului de investiție din bugetul local al 

comunei Sândominic pe anul 2020. 

 

Art. 3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Sândominic. 
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Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Sândominic, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Sândominic, 

Compartimentului dezvoltare rurală și achiziții publice și Instituției Prefectului județului 

HARGHITA și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul 

comunei. 

 

 

Sândominic, la 26 martie 2020 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Bodó Levente                        Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


