ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRĂRE
cu privire la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții:
”Amenajare platforme și trotuare în incinta Școlii Gimnaziale Macea”

Consiliul Local al Comunei Macea judeţul Arad
Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 9123 din 23 11 2015 şi proiectul de hotărâre
iniţiat de Primarul comunei Macea prin care se propune aprobarea proiectului ”Amenajare alei și platforme
în incinta Școlii Gimnaziale Macea” , proiect nr. 127/2015 întocmit de către SC Longhersin SRL ;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat sub nr. 9124 din 23 11 2015;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind 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;
Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat din cadrul
Consiliului Local al Comunei Macea;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, 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, cu votul “pentru” a 13 consilieri, 0 “abțineri“ și 0 voturi
“împotrivă“ din totalul de 15 consilieri în funcție, fiind prezenți la ședința un număr de 13 consilieri,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul ”Amenajare alei și platforme în incinta Școlii Gimnaziale Macea”, proiect
nr. 127/2015, faza PTh + CS, întocmit de către SC LONGHERSIN SRL, precum și principali indicatori tehnico –
economici ai obiectivului de investiţii după cum urmează:
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Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică cu Prefectul judeţului Arad în vederea exercitării controlulului de
legalitate și Primarul comunei Macea în vederea acesteia la îndeplinire.
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