ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Devizului General Actualizat aferent obiectivului de investiţii
„Modernizare străzi în comuna Macea, jud. Arad”
Consiliul local al comunei Macea, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând
- Expunerea de motive a Primarului comunei Macea nr. 5166/28 08 2015 din care
rezultă necesitatea aprobării Devizului general Actualizat al obiectivului de investiții „
Modernizare străzi în comuna Macea, jud. Arad”, în urma aplicării procedurilor de achiziție
publică;
- oferta de execuție a lucrării „ Modernizare străzi în comuna Macea, jud. Arad”
depusă de către SC EXTRACT COM SRL, acceptată de către comuna Macea prin contractul
de execuție a lucrării nr. 1401/10 03 2015 în urma procedurii de achiziție publică de cerere
de ofertă;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 13 din HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului- cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru pbiectivele de investiții și lucrări de
intervenții;
- raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr. 5167/28 08 2015;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.d), alin (6) lit. a) pct. 1, precum şi pe cele
ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al
comunei Macea, cu votul “pentru” a 14 consilieri, nici o “abținere“ și nici un vot “împotrivă“
din totalul de 15 consilieri în funcție, fiind prezenți la ședința ordinară din data de 03 09
2015 un număr de 14 consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă Devizul General Actualizat, în urma derulării procedurii de achiziție
publică a lucrării de execuție pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în comuna
Macea, județul Arad”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție, astfel cum aceasta rezultă din
Devizul General Actualizat, în sumă de 6.607.237 lei, din care :
- suma de 6.471.582 lei se finanțează de la bugetul de stat,
- suma de 135.655 lei se finanțează din bugetul local al comunei Macea.
ART.3 Hotărârea se comunică cu:
 Primarul comunei Macea,
 Instituția Prefectului judeţului Arad.
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