ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea utilizării unor sume pentru
asfaltare drum comunal localitatea Bănia
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul
compartimentului financiar contabil, raportul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local al comunei Bănia, precum şi nota de fundamentare nr.
3441/22.10.2012 privind necesitatea şi oportunitatea realizării lucrării publice de

asfaltare drum comunal, care face legătura îndre drumul modernizat și cimitirul ,,Jitian”;
Văzând prevederile art. 44 al.(3) şi următoarele din Legea nr. 273 din 29 iunie
2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
In baza prevederilor art. 36 al.(4) lit. ,,a” și al.(6) lit. ,,a” pct.13, art.45 al.(2) și
art. 115 al.(1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de cel mult 68 mii lei, inclusiv TVA, pentru
lucrarea publică de asfaltare drum comunal pe porțiunea care face legătura între
drumul modernizat și cimitirele comunale ,,Jitian”, având indicatorii
tehnico
economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 – Atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrările prevăzute
la art. 1 se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 34 din din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei şi compartimentul financiar contabil.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei
Prefectului judeţului Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei din
comuna Bănia.
Bănia la 30.10.2012
Nr.65.
PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ
Borozan Iancu
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin
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ANEXA
La Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia
Nr. 65 din 30.10.2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Ai obiectivului de investitii:

Asfaltare drum comunal localitatea Bănia - (legătura cimitire comunale Jitian)

Titularul investitiei: Comuna Bania
Beneficiarul investiei : Comuna Bania
Amplasamentul : Judetul Caras Severin, comuna Bania, sat Bănia
Finantare: Bugetul local 2012
Indicatori
Valoare totala inclusiv TVA
din care constructii montaj
Esalonarea investitiei
-anul 2012
Capacitati- lungime traseu
-suprafata carosabila modernizata

U/M
mii lei
mii lei
mii lei

Cantitate
68
68
68

m
m.p.

430
1200

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Borozan Iancu

Contabil
Surulescu Dănilă
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin
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