
                                         ROMÂNIA                          

                         JUDEŢUL HUNEDOARA 

                                                       COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 

                                                                 CONSILIUL LOCAL 

337440, Sântămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310; E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com 

 

HOTARAREA NR. 40/2020 

pentru aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori economici actualizati  

ai obiectivului de investitie “Extindere retea de apa uzata in localitatile Sântămăria-Orlea,      

Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”  

finantat prin PNDL 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor  

conform devizului general actualizat 

 

Consiliul local al comunei Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara; 

Analizand proiectul de hotarare nr. 40/2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat si a 

principalilor indicatori economici actualizati  ai obiectivului de investitie “Extindere retea de apa uzata in 

localitatile  Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, judetul 

Hunedoara” finantat prin PNDL 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform 

devizului general actualizat; 

 Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Sântămăria-Orlea, inregistrat in Registrul special la nr. 

40/29.04.2020; 

- raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale inregistrat 

in Registrul special la nr. 40/29.04.2020; 

- raportul comisie de specialitate a Consiliului local pentru activitati economico-financiare, amenajarea 

teritoriului, urbanism si agricultura inregistrat in Registrul special sub nr. 28/30.04.2019; 

- adresa nr. 2036/27.04.2020, prin care am solicitat catre proiectant modificarea devizul general referitor 

la subcapitolul 5.1.1 respectiv 5.1.2.; 

- adresa S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.  privind actualizarea devizului pentru contractul de lucrari, 

inregistrata la primarie sub nr. 2068/29.04.2020; 

In conformitate cu: 

- prevederile art.66, pct.20 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 

publice si a unor masuri fiscal-bugetare; 

- prevederile  OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Ordinul M.D.R.A.P. 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevedrile OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru 

stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice; 

- ale HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

-prevederile art.44 din din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ;  

In baza  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. e coroborat cu art. 5,  

lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba Devizul general actualizat al obiectivului de investitie “Extindere retea de apa 

uzata in localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, 

judetul Hunedoara” finantat prin PNDL 2017-2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
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 Art.2.  Se aproba finantarea de la bugetul local al comunei Santămăria-Orlea, judetul Hunedoara, a 

cheltuielior in suma de 819.894,61 lei (TVA inclus) conform Devizului general actualizat si a prevederilor 

art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. 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, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivului de investitie 

“Extindere retea de apa uzata in localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, 

comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”. 

Art.3. Se aproba principalii indicatori economici actualizati ai investitiei: “Extindere retea de apa 

uzata in localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, 

judetul Hunedoara”, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

Art.4. Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.5. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

           Art.6. Hotărârea  se va comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara , 

Primarului comunei Sântămăria-Orlea, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei,  

Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale si se afiseaza pe site-ul si la avizierul 

primariei. 

 

Sântămăria-Orlea,  30 aprilie 2020 

 

 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZA   

          PRESEDINTE DE SEDINTA                              SECRETAR GENERAL, 

              NALATAN ILIE ALIN                                          BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13, Pentru: 13, Impotrivă: 0,Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     ANEXA 2 la HCL nr. 40/2020 

 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI ACTUALIZATI AI INVESTITIEI: 

“Extindere retea de apa uzata in localitatile Sântămăria-Orlea, Barastii-Hategului,  

Sacel si Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”. 

 

 

Indicatori economici: 

 

Valoarea totala inclusiv TVA  15.969.340,01  lei 

Din care C+M : 12.558.366,45 lei inclusiv T.V.A. 

 

 

 

 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZA   

          PRESEDINTE DE SEDINTA                              SECRETAR GENERAL, 

              NALATAN ILIE ALIN                                          BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      


