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HOTARAREA NR. 3 I 3.03.2017
Privind aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizdtri
Proiectului "Modernizare strdzi comunale in loc. Tormac, $ipet Ei Cadar"

Consiliul Local al comunei Tormac, judetul Timiq,
Avand in vedere:
- necesitatea majord de imbundtdlire a infrastructurii rutiere din comuna Tormac gi localitalile
arondate, $ipet qi Cadar qi tindnd cont de faptul cd soluliile alternative - lucrdrile de reparafii, pietruire,
genercazd costuri foarle mari qi produc efecte pe termen scurt, neasigurAndu-se comfoftul Ei siguranla
circula{iei, at6t auto c6t gi pietonale;
- expunerea de motive a d-lui Csaki Karol Ion Lucian, primarul comunei Tormac, in calitate de
iniliator al proiectului;
- prevederile art.44 alin. (1) din L. 273 12006 privind finanlele publice locale, cu modihcdrile Ei
completdrile ulterioare;
- O.U.G. nr.2812013 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare Localf,, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare Ei Ordinul Republicat nr. 185 | I 2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.281201,3
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 28 I 2008 privind aprobarea conlinutului-cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum Ei a structurii Ei metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii qi lucrdri de intervenlii qi O.A.P. nr. 863 /
2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Flotararea Guvernului nr.
2812008 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";
In temeiul prevederilor afi. 36 alin. (1), alin.(2) lit. "b" si alin.(4) lit. "d", respectiv arl. 45, alin.
(1) si ar1.115 alin (1) lit."b" din Legea administratiei publice locale nr.21512001 ,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

-

Art.l. Se aprobd devizul general estimativ, intocmit de S.C. TRISKELE S.R.L. Timiqoara
( proiectant general), privind cheltuielile necesare realizlrii proiectului "Modernizare strdzi comunale
in loc. Tormac, $ipet qi Cadar",
Art.Z. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se mandateazd domnul primar Csaki KarolIon-Lucian, care va semna toate documentele necesare pentru realizarca obiectivului.

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare ,primarului comunei Tormac si Institutiei
Prefectului - judetul Timig, si o va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al
comunei Tormac si pe site www.tormac.ro.
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