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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții
“Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș, oraș Recaș”

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș cu privire la necesitatea aprobării
devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții “Lucrări de asfaltare străzi în sat
Bazoș, oraș Recaș”;
 referatul cu nr. 7.871 / 17.15.2017 întocmit de inspectorul de urbanism și vizat de
Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 devizul general pentru lucrările de executat întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Timișoara, înregistrat la Primăria orașului Recaș sub nr. 7.370 / 10.05.2017;
 adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
nr. 59.012 / 09.05.2017, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 7.324 /
10.05.2017;
 prevederile O.U.G. nr. 36/2004, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 28/2008, pentru 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;
 prevederile art. 291 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Recaş, prin care
se acordă aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) și în
temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se aprobă devizul general revizuit și a co-finanțării din bugetul local pentru
lucrările rămase de executat la obiectivul de investiții ““Lucrări de asfaltare străzi interioare în
sat Bazoș, oraș Recaș” conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă centralizatorul privind obiectivul de investiții “Lucrări de asfaltare
străzi în sat Bazoș, oraș Recaș”, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. – Suma necesară pentru finalizarea investiției “Lucrări de asfaltare străzi interioare în
sat Bazoș, oraș Recaș”, pentru anul 2017, este de 19.960.904,61 lei, inclusiv T.V.A., din care:
- bugetul de stat: 19.728.259,61 lei;
- bugetul local: 232.645,00 lei.
Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul
Orașului Recaș, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei oraşului
Recaş.
Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului urbanism din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Timișoara;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

Preşedinte de şedinţă
Consilier
Ștefan BUGA
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Nr. de mandate: 15

Contrasemnează
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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INIŢIATOR: PRIMAR – Ing. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții
“Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș, oraș Recaș”

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,
Având în vedere:
 referatul cu nr. 7.871 / 17.15.2017 întocmit de inspectorul de urbanism și vizat de
Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 devizul general pentru lucrările de executat întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
Timișoara, înregistrat la Primăria orașului Recaș sub nr. 7.370 / 10.05.2017;
 adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
nr. 59.012 / 09.05.2017, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 7.324 /
10.05.2017;
 prevederile O.U.G. nr. 36/2004, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 28/2008, pentru 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;
 prevederile art. 291 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Recaş, prin care
se acordă aviz _________;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) și în
temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) Se aprobă devizul general revizuit și a co-finanțării din bugetul local pentru
lucrările rămase de executat la obiectivul de investiții ““Lucrări de asfaltare străzi interioare în
sat Bazoș, oraș Recaș” conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă centralizatorul privind obiectivul de investiții “Lucrări de asfaltare
străzi în sat Bazoș, oraș Recaș”, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. – Suma necesară pentru finalizarea investiției “Lucrări de asfaltare străzi în sat Bazoș,
oraș Recaș”, pentru anul 2017, este de 19.960.904,61lei, inclusiv T.V.A., din care:
- bugetul de stat: 19.728.259,61 lei;
- bugetul local: 232.645,00 lei.
Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul
Orașului Recaș, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei oraşului
Recaş.
Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului urbanism din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Timișoara;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

Președinte de ședință
Contrasemnează
Secretar Oraş
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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VIZAT,
Sef Serviciu Economic
Ec. Petrariu Narcisa Constanţa

APROBAT,
Primar
Ing. Pavel Teodor

REFERAT
Privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii
“Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș, oraș Recaș”

Având în vedere necesitatea asfaltării tuturor străzilor din sat Bazoş, oraş Recaş şi ţinând cont
de adresa Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr.
59.012 / 09.05.2017, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 7.324 / 10.05.2017, privind
necesitatea depunerii documentelor justificative pentru desfăşurarea analizei de specialitate cu privire
la alocarea de fonduri prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivelor de investiții derulate
prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, Ordonanța Guvernului nr. 7/2006, Ordonanța Guvernului nr.
40/2006, Serviciul Urbanism, construcţii, patrimoniu şi protecţia mediului supune spre aprobarea
Consiliului Local al Oraşului Recaş posibilitatea aprobării:
1. Devizului general revizuit pentru obiectivul Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș,
oraș Recaș cu valoarea totala a investitiei de 19.960.904,61 lei, TVA inclus, din care
19.728.259,61 lei de la bugetul de stat si 232.645,00 lei de la bugetul local, anexat în copie
xerox.
Având în vedere faptul că, obiectivul mai sus menţionat poate fi finanţat prin Programul
național de dezvoltare locală este imperios necesară emiterea acestei Hotărâri de Consiliu Local.

Întocmit
HĂLMĂGEAN CRISTINA

