ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 19
din data de
31 IANUARIE 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a
investitiei compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate sau nedecontate
pana la 31.12.2016 si valoarea rest de executat pentru obiectivul „Modernizare strazi in
comuna Ususau” Judetul Arad
Consiliul Local al comunei USUSAU
Având în vedere :
- Proiectul de hotarare din 20.01.2017 intocmit de D-l TOLE FLORIN – primarul comunei
Ususau;
- Referatul si Expunerea de motive nr. 225/20.01.2017 intocmit de D-l TOLE FLORIN–
primarul comunei Ususau;
- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-na ROSIANU
MIHAIELA IOANA – Secretarul comunei Ususau;
- Actul aditional nr. 2 la contractul de lucrari nr. 451/315/09.02.2015;
- Devizul general actualizat dupa modificare cuantum TVA;
- Adresa MDRAP nr. 2657/17.01.2017;
- Prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Necesitatea lcrarilor de asfaltare este data de starea fizica a drumurilor comunale, raportata la
conditiile generale de circulatie actuale si de perspectiva precum si de diagnoza de viabilitate;
- Prevederile art. 36 alin (2) lit. b si alin (4) lit. a, d,e,f, din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulteiroare;
- Prevederile art. 9 alin. (80, art. 12 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National
de Dezvoltare Locala;
- Prevederile art. 7, art. 8 din Normele Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea in aplicare a
prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
- Proiectul cuprinzand indicatorii tehnico-economici si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Interventie pentru obiectivul de investitie: „Modernizare strazi in comuna Ususau” conform HG
nr. 28/2008, intocmita de CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT SRL SEBIS;
- Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b si alin. (4), lit. d din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulteiroare;
- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei;
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 13/2017 al comisiei de specialitate nr. 2;
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 11/2017 al comisiei de specialitate nr. 4;
- Votul favorabil al unui numar de __9__ consilieri locali prezenti la sedintă, __-_ abtineri
si __-_ voturi impotriva;

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. d,e din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei
compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana la 31.12.2016 si

valoarea rest de executat pentru obiectivul „Modernizare strazi in comuna Ususau” Judetul Arad conform
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 In vederea asigurarii finantarii investitiei se depune spre finantare la Consiliul Judetean
Arad si la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, in cadrul Programului National de
Dezvoltare Locala conform OUG nr. 28/2013 din cadrul subprogramului „Modernizarea satului
romanesc”.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutia Prefectului judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic,
Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si
Contencios;
- D-nei ROSIANU MIHAIELA IOANA– secretarul comunei Ususau;
- D–l TOLE FLORIN, primarul comunei Ususau ;
- M.D.R.A.P. Bucuresti;
- Centrul de Proiectare Drum Expert SRL Sebis;
- SC Technocer SRL;
- D-nei PACURAR MONICA – contabil.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
_______________________

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Jr. ROSIANU MIHAIELA IOANA

