
 

 

 

 
 

          HOTĂRÂREA NR.78 
             DIN 14.10.2019 

 

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI  OBIECTIVULUI 

DE INVESTIȚIE „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA 
ŞIMAND, JUD. ARAD” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa extraordinară, din data 
de 14.10.2019 
Având în vedere: 

- Referatul Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul de specialitate al domnului Tătar Ioan Marius, referent compartiment urbanism 

în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şimand; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată; 

- Prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.12 alin. 4 şi 5 din Ordinul nr.1851/2013, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.71 alin.1 din O.U.G nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, actualizată; 

- Indicatorii tehnico-economici întocmiți de către S.C. SEAL CONTROL @CONSULTING  

SRL şi PFA IUHASZ CSABA SANDOR, înregistrați la Primăria comunei Șimand sub 
nr.4765/14.10.2019; 

- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică, întocmit de 
către S.C. SEAL CONTROL @CONSULTING  SRL şi PFA IUHASZ CSABA 

SANDOR; 
- Prevederile art.44 alin.1 şi 4 şi 45 a Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Prevederile art. 129 alin.(2), lit.(b), alin.(4) lit.d  din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, actualizată; 
- Votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri 

În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
actualizată; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție “MODERNIZARE 

STRĂZI ÎN LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ŞIMAND, JUD. ARAD, întocmiți de către 
S.C. SEAL CONTROL @CONSULTING  SRL şi PFA IUHASZ CSABA SANDOR, după cum 
urmează: 
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a. Valoarea totală a investiţiei:       inclusiv TVA: 2.906.977,32 lei  

din care C+M: 2489007,95 lei 
b. Durata de execuţie a lucrărilor:    36 luni 

 
 

c. Capacităţi:  
 
Lungime carosabil:   

 
 Strada A – 1382 m  

 Strada 16 – 180 m  

 Strada H – 1992 m 

 
Lățime carosabil:    

  

 Strada A– 5,5 m  
 Strada 16 – 5,5 m  

 Strada H – 5,5 m 

 
Art. 2. - Se stabileşte valoarea investiţiei conform Devizului general, întcmit de către S.C. 

SEAL CONTROL @CONSULTING  SRL şi PFA IUHASZ CSABA SANDOR, la suma de 
2.906.977,32( inclusiv TVA).   

Art.3. – Cu data prezentei hotărâri se revocă HCL nr.8/28.02.2019, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “MODERNIZARE STRĂZI ÎN 
LOCALITATEA ȘIMAND, COMUNA ŞIMAND, JUD. ARAD. 
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Șimand şi se 
comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă,                  Avizat de legalitate, 
             Fruja Gheorghe                                Secretar Brîndaş Lavinia 
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