
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

JUDEŢUL TIMIS                                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA 

  

                                                                                                                                             

                                                                  H O T Ă R Â R E A 

 

       privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

      “Amenajare străzi în zona rezidențială PUZ Termal - Strada Ghioceilor, oraș Deta, 

        județ Timiș”. 

    

 

              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; 

             în conformitate cu art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4), litera d) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (6) din  HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și OUG nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare. 

              ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul orașului Deta, în calitatea sa de iniţiator; 

b) referatul Compartimentului Dezvoltare socio-economică și petru proiecte din cadru Aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Deta, înregistrat sub nr. 6.014/2020 prin care se propune aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Amenajare străzi în zona 

rezidențială PUZ Termal - Strada Ghioceilor, oraș Deta, județ Timiș”, ca urmare a legislației incidente 

apărute ulterior întocmirii studiului de fezabilitate; 

c) avizele Comisiei Economice și Comisie Urbanism ale consiliului local, 

              constatând necesitatea de a actualiza Dezizul general și implicit indicatorii economici ca 

urmare a modificărilor legislative incidente în perioada ulterioară întocmirii și aprobării documentației 

– Studiului de fezabilitate – pentru obiectivul de investiții “Amenajare străzi în zona rezidențială PUZ 

Termal - Strada Ghioceilor, oraș Deta, județ Timiș” prin Hotărârea Consiliului local al orașului Deta 

nr. 5/29.01.2019. 

              Consiliul local al orașului Deta adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art.1.  Se însușește Devizul general actualizat și se aprobă modificarea principalilor indicatori 

economici ai investiției ,, Amenajare străzi în zona rezidențială PUZ Termal - Strada Ghioceilor, oraș 

Deta, județ Timiș”- SF nr. 1808/2018,  documentație întocmită de S.C. DRUM PROIECT S.R.L. 

Timișoara. 

 

Art.2 Valoarea totală a investiției este de 534.396,71 lei cu TVA inclus ( respectiv 449.972,86 

lei la care se adaugă TVA in valoare de 84.423,85 lei)  din care: C+M =  447.529,33 lei, inclusiv TVA. 

        

 



           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al orașului, în 

termenul prevăzut de lege: 

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

            - Primarului Oraşului Deta; 

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

                        - Compartimentului Dezvoltare economico-socială, prognoze și analiză al Primăriei 

oraşului Deta; 

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

                        - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și 

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta. 

 

 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Consilier CONSTANTIN-CĂTĂLIN MIHART.                       Contrasemnează, 

                                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                             CORALIA SCULEAN. 

 

 

 

 

Nr.   106   din   28  iulie  2020. 
 
 


