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HOTARAREA NR. 166
Din data de 01.11.2021

PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO
ECONOMICI $I A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTIfII:,,REALIZARE DRUM COMUNAL DC. 34 VEZA (DJ 107) IZVOARELE.TIUR-CRACITINELU DE JOS (DN I1 B)''

Consiliul local al municipiului Blaj intrunitin $edin(a extraordinarl de consiliu I local
convocattr prin procedura LA DISTANTA in data de 01.11.2021;
Luind in dezbatere Proiectul de hotlrere, prin care se propune aprobarea
principalilor indicatori teh n ico-econom ici gi a devizului general pentru obiectivul de
investi(ii: ,,REALIZARE DRUM COMUNAL DC. 34 YEZA ( DJ 107) - IZVOARELETIUR-CRACIUNELU DE JOS ( DN I{ B)";
Avind in vedere, Raportul de specialitate nr.43.37 4128.10.2021 pentru aprobarea
principalilor indicatori teh nico-econom ici 5i a devizului general pentru obiectivul de
investifii: ,,REALIZARE DRUM COMUNAL DC. 34 VEZA (DJ I0TFIZVOARE,LE TIUR - CRACIUNELU DE JOS (DN l4 B)" 9i expunerea de motive n r.{J.375/28.10.2021 alc
biroului investitii, achizi{ii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Blaj;
Luind act de HCL Criciunelu de Jos nr. 12127.10.2021 privind aprobarea
principalilor indicatori teh n ico-econom ici qi a devizului general pentru obiectivul de
investi(ii: ,,REALIZARE DRUM COMUNAL DC. 34 YEZA (DJ I0TFIZVOARELETIUR.CRACIUNELU DE JOS (DN I{ B)";
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aproba re al proiectului de hotlrire
nr.{3.38{ 128.10.2021 aprobat de Primarul Municipiului Blaj;
Luind act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
municipiului Blaj;
in conformitate cu prevederile art.l29 alin(l), alin (2) lit. b) , coroborat cu alin ({)
lit. d) din OUG nr. 5712019 Codul Administrativ, ale art. 4{ alin. I din Legea nr. 27 3/2006
Finan(elor Publice Locale ;
in temeiul prevederilor *t. 129 si ate art. 133 - 140 din OUG. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificlrile gi completlrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARASTE:

Art.l. - Consiliul local al

municipiului Blaj aprobl principalii indicatori
teh n ico-econom ici qi devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizirii
obiectivului de invcstifii: ,,REALIZARE DRUM COMUNAL DC. 34 YEZA (DJ l07F
IZVOARELE-TIUR-CRACIUNELU DE.IOS (DN

lt

B)", dupr cum urmeazi:

a)- Valoareo devizului este de 6.324.590,14 lei, inclusiv TVA de 19 %, din care
C + M esle de 5.622.826,01 lei inclusit'TVA I9 %, conform anexei nr.l, Parte inlegrunla lo
prezenla hotdrdre.

b)-Durato de implemenlare a investiliei care face obiectul aceslui proiect este de
36 luni.
Art.2.- Prezenta hotirare constituie in document preliminar pentru cererea de
finantare comunl, depustr in baza unui acord de parteneriat de UAT - Municipiul Blaj qi
UAT - Comuna Criciunelu de Jos, care va fi depusi in cadrul Programului Na(ional de
Investilii ,,Anghel Saligny" pentru obiectivul de investi{ii: ,,REALIZARE DRUM
COMUNAL DC. 34 VEZA (D.I IOTFIZVOARELE-TIUR-CRACIUNELI.] DE .IOS
(DN l{ B)".
Art.J.-Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj,
Biroul investi(ii/Achizifii putrlice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj, vor duce la indeplinire prevederile prczentei hotlrflri.
Art.4.-Prezenta hotirire se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba,
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj. Biroului Investifii /
Achizitii publice gi Direc(iei buget, finan(e, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al l'rimarului Municipiului Blaj ;;i citre tlAT - Crlciunelu de 'los.
Art.S.- a) Prezenta hotirare se va supune controluluide lcgalitate exercitat de Prefcct,
in conditiile OUG.nr.57l2019 privind Codul administratir'.
b) Prezenta hotirire poate fi contestati in termenele, condi{iile 5i la instanfa
competentl, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr.55{ / 200{ cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de l9 voturi ( pentru > valabil
erprimate din totalul de l9 consilieri locali.
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