ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
aprobarea documentația de autorizare a lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de
investiții ” PROTEJAREA, PROMOVAREA SI ACCESIBILIZAREA GRADINII BOTANICE "PAVEL
COVACI" MACEA”, precum și a principalilor indicatori tehnico-economici ai acestuia
Consiliul Local al Comunei Macea judeţul Arad,
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.
3974 din 25 04 2017, DALI aferent obiectivului de investiție ”PROTEJAREA, PROMOVAREA SI
ACCESIBILIZAREA GRADINII BOTANICE "PAVEL COVACI" MACEA”, întocmit de către S.C. Loaan
Consulting S.R.L.,proiect LNC/21/2017, precum și Raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3975 din 25 04 2017;
Luând în considerare: prevederile art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006
și dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Ghidul
pentru aplicanți în cadrul Programului INTERREG V de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020, Axa prioritară 1 - Protecția naturii și a valorilor naturale – Ip 6/c, precum și Hotărârea
Consiliului local Macea nr. 65/19 04 2017 privind aprobarea instrumentării proiectului “ Protecția și
conservarea valorilor naturale locale ale mediului înconjurător ” ;
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. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), 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 documentația de autorizare a lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de investiții
”PROTEJAREA, PROMOVAREA SI ACCESIBILIZAREA GRĂDINII BOTANICE "PAVEL COVACI"
MACEA”, proiect LNC/21/2017 întocmit de către întocmit de către S.C. Loaan Consulting S.R.L, precum
și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:
1. Valoarea totala a investiţiei inclusiv TVA :
Curs Euro cf. BNR la data de 18.04.2017 = 4.5188 Ron/Euro
INV = 119,604 mii euro
din care: C+M = 101,456 mii euro

2. Capacități:
- alei pietonale pietruite : 4.299 m2;
- alpinariiu : 142 m2;
- bazin nuferi : 86 m2;

- lac : 573 m2;
Art.2. Documentația de autorizare a lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de investiții
”PROTEJAREA, PROMOVAREA SI ACCESIBILIZAREA GRĂDINII BOTANICE "PAVEL COVACI"
MACEA” aprobată potrivit art. 1 se constituie ca parte a proiectului “PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA
VALORILOR NATURALE LOCALE ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR”, instrumentat de către comuna
Macea în cadrul Programului INTERREG V de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria 2014-2020,
Axa prioritară 1 - Protecția naturii și a valorilor naturale – Ip 6/c: conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea valorilor naturale locale și a cărui valoare totală este de 150 000 EURO.
Art.3. 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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