ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiţia ”Modernizare
piață agroalimentară comuna Macea”

Consiliul Local al Comunei Macea judeţul Arad,
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.
8375 din 12 09 2017, Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiţia
”Modernizare piață agroalimentară comuna Macea” întocmit de către SC LOAAN CONSULTING. SRL ,
precum și Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat sub nr. 8376 din 12 09 2017;
Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006,
dispozițiile H.G. nr. Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice
Văzând avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat din cadrul
Consiliului Local al Comunei Macea, precum și avizul comisiei juridice și administrație publică locală,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) şi (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), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi
alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție aferentă
obiectivului de investiţie ”Modernizare piață agroalimentară comuna Macea”, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
2.1. Lucrările investiţiei se referă la realizarea următoarelor capacități:
- Pavaj autoblocant gri de 6 cm - 2413,1 mp;
- Rigola cu capac din beton prefabricat H300 - 88,02 m;
- Conductă PVC Sn8 Dn 250 - canalizare pluviala 79 m;
- Cămine de vizitare din beton Dn 80 - 3 buc;
- Subtraversare drum județean 8,8 m.

2.2. Valoare totală a investiţiei: 487.392 RON, inclusiv TVA, din care:
Valoarea eligibilă fără TVA: 230.065 RON,
Valoare neeligibilă inclusiv TVA 19% : 257.327 RON;
Art.3. Finanţarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei se va asigura din fonduri FEADR,
prin PNDR, AXA LEADER măsura 19.2, submăsura 6.3. (6B) ,,Dezvoltarea satelor”.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului judeţului Arad în vederea
exercitării controlului de legalitate și Primarul comunei Macea în vederea acesteia la îndeplinire.
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