
  R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

JUDEŢUL TIMIŞ  

  ORAŞUL DETA              

CONSILIUL LOCAL                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E A 

 

              privind aprobarea DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE (faza S.F.) a  

              Devizului General, Descrierea sumară a investiției și indicatorii tehnico-economici  

              actualizați ai proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin 

              crearea de noi structuri sociale”. 
 

             Consiliul Local al Oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

 Având în vedere referatul nr. 1.946/2020 al Compartimentului Dezvoltare economico-socială, 

prognoze şi analize al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnico-

economice (faza SF), a devizului general, descrierea sumară a investiției și indicatorii tehnico-

economici actualizați ai proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin creare 

de noi structuri sociale”, referatul de aprobare al Primarului orașului Deta precum şi avizele  Comisiei 

Urbanism şi Comisiei Economice ;              

              În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) litera „b” și alin. (4) litera „d” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44, alin. (1) din 

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și ale  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice ; 

              În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

           Art.1. Se aprobă proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea 

de noi structuri sociale” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 

investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, inclusiv prin creșterea gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu; apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7. 

 

           Art.2. (1) Se aprobă Documentația tehnico-economică actualizată “Îmbunătățirea calității 

vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale” orașul Deta, str. Termal, 

nr.17A, județul Timiș, –Faza SF, proiect nr. 18.007/ august 2018, întocmit de proiectant general S.C. 

SIREGON GRUP  S.R.L conform Anexei  nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

                      (2) Se aprobă Documentația tehnico-economică “Amenajare rigole și parcare pe strada 

Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe strada Termal, oraș Deta, jud.Timiș” –Faza SF, 
proiect nr. 27/2018,  întocmit de proiectant general S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-

D, conform Anexei  nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

             Art.3. (1) Se aprobă Anexa nr. 3, actualizată 2020, ,,Descrierea sumară a Investiției și 

Indicatorii tehnico-economici aferenți” pentru Documentația tehnico-economică “Îmbunătățirea 

calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale” orașul Deta, str. 

Termal, nr.17A, județul Timiș;  

 

                         (2) Se aprobă Anexa nr. 4, actualizată 2020, ,,Descrierea sumară a Investiției și 

Indicatorii tehnico-economici aferenți” pentru Documentația tehnico-economică “Amenajare rigole 



și parcare pe strada Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe strada Termal, oraș Deta, 

jud.Timiș”. 

 

              Art.4. Se aprobă Devizul general, întocmit de S.C. SIREGON GRUP  S.R.L și  S.C. 

EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-D privind obiectivul de investiții ,,Îmbunătățirea calității 

vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale”, conform Anexei nr.5. 

 

              Art.5. (1)Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții (inclusiv TVA)  în cuantum de 

10.719.455,72 lei, din care:  

                                 - fonduri nerambursabile 10.492.227,28 lei; 

                                 - bugetul local 214.127,09 lei; 

                                 - neeligibil proiect 13.101,35 lei. 

 

                         (2) Se aprobă contribuția proprie a ORAȘULUI DETA, la realizarea obiectivului  de 

investiții menționat în cuprinsul art. 1,  2%  din valoarea totală  214.127,09 lei; 

 

             Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri 

sociale”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local . 

 

            Art.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

            Art.8. Se împuternicește dl. Roman Petru Primarul orașului Deta să semneze toate actele 

necesare și contractul de finanțare în numele  Consiliului Local al Orașului Deta. 

 

            Art.9. Hotărârea nr. 113/23.08.2018 a Consiliului Local al Orașului Deta se abrogă. 

 

           Art.10. Prezenta hotărâre se comunică : 

                    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                    - Primarului Oraşului Deta; 

                    - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta; 

                    - Compartimentului Dezvoltare economico-socială, prognoze şi analize al Primăriei 

oraşului Deta; 

                    - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, taxe şi impozite al Primăriei oraşului Deta;  

                    - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului autorizarea executării lucrărilor  şi  

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta. 

       

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                    Consilier CORNELIA BARBULOV.                             Contrasemnează, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                            CORALIA SCULEAN. 

 

  

Nr.   45   din   4   martie  2020. 
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