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 H O T A R A R E A  N R . 4 5 / 2 0 2 1 
 

privind însușirea documentației și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  REȚEA DE 
DISTIBUȚIE APĂ POTABILĂ și BRANȘAMENTE SAT.LAZ, COMUNA SĂSCIORI, JUD.ALBA 

 

 
2021; 

Consiliul Local al comunei Săsciori, județul Alba, întrunit în ședință -ordinară - în ziua de  21 iulie 
 
Luând în dezbatere : 
- Proiectul de hotărâre nr.130/13.07.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre, 

Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae-Florin Morar; 
- Referatul de aprobare nr. 131/13.07.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre, 

Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae-Florin Morar; 
- Raportul  de  specialitate  nr.132/13.07.2021  întocmit  de  dna.ing.Drăghici  Daniela  –consilier 

achiziții publice în  cadrul Primăriei  comunei Saăsciori; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara, 

amenajarea teritoriului si urbanism; 
- Avizul   favorabil al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția mediului și 

turism  
Având în vedere prevederile : 
- art.44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- H.G.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul  cadru  al  documentațiilor  tehnico- 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de invesții finanțate din fonduri publice; 
- art.129 alin (4) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor  art.129 (1) coroborat cu art.196 (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ: 

 
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E : 

Art.1.   Se aprobă însușirea documentației aferentă obiectivului REȚEA DE DISTIBUȚIE APĂ 
POTABILĂ  și BRANȘAMENTE SAT.LAZ, COMUNA SĂSCIORI, JUD.ALBA, conform Anexei 1 la 
prezenta. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția REȚEA DE DISTIBUȚIE APĂ 
POTABILĂ și BRANȘAMENTE  SAT.LAZ, COMUNA SĂSCIORI, JUD.ALBA,  conform Anexei nr.2 
la prezenta hotarare dupa cum urmeaza: 

Valoare totala : 5.365.837, 27 lei (inclusiv TVA) 
Din care C+M : 4.558.186,30 lei(inclusiv TVA) 

Art.3. Durata de execuție a investitiei 36 luni. 
Art.4.  Primarul  comunei  Săsciori  dl.  Nicolae  Florin  Morar,  prin  aparatul  de  specialitate este 

responsabil pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri; 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Institiţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- primarului comunei Săsciori; 
- compartimentul de urbanism al Primăriei Săsciori; 
- compartimentul de contabilitate al Primariei Săsciori ; 



Săsciori la 21 iulie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA Maria-Monica Ilea 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 15 voturi favorabile, valabil exprimate, care 
reprezintă 100% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor prezenți. 


