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ROMANIA
JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI ~OFRONEA
HOTARARE NR. 47

DIN 27 IUNIE 2013

rivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:
"Imbunatatirea retelei de strazi In comuna Sotronea"

Consiliul Local al comunei $ofronea Tntrunit In sedinta ordinara lunata la data de 27
2013
Analizand:
Proiectul de hotarare nr.2060/21.06.2013 initiat de primarul comunei $ofronea Insotit de

_ nerea de motive;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului Local !?ial Compartimentului de

:: ialitate Tntocmite In acest sens
Avand ln.vedere:
-prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

_ nomice aferente investitiilor publice, precum !?ia structurii l?imetodologiei de elaborare a devizului
_'"" eral pentru obiective de investitii !?ilucrari de interventii;

-prevederile O.U.G 28/2013 pentru aprovbarea programului national de dezvoltare locala !?ia
rdinulu, nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea In aplicare a

: evederilor Ordonantei de urqenta a Guvernului nr.28/2013;
-prevedenle art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul dispozitiunilor art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d) ~i art. 45 din Legea
15/2001 privind administratia publica locala, republicata

HOTARA~TE
~rt.1. Se aproba indfcatorii tehnico-economic~ devizul general pentru obiectivul de investitii: "
lmbunatatirea retelei de strazi tn comuna Sofronea" judetul Arad conform Proiect
nr. 184/2013, intocmit de SC EURO ROUTE S.R.L, anexa la prezenta hotarare.
Art. 2 Finantarea investitiei se va realiza prin tranferuri de la bugetul de stat, aprobate In
cadrul prograrnului national de dezvoltare locala coordonat de Ministerul Dezvoltarii
Regionale ~i Adrninistratiei si din bugetullocal al comunei $ofronea astfel:

90%-din valoarea devizului general - transferuri de la bugetul de stat aprobate tn
cadrul programului national de dezvoltare locala coordonat de Ministerul Oezvoltarii
Regionale si Adrninistratiei.

10% -din valoarea devizului general -coflnantare din bugetul local al comunei
$ofronea.

Art. 3. Cu aducerea la rndepltnire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei $ofronea.
Art. 3. Prezenta hotarare se cornunica lnstitutiei Prefectului Judetului Arad, primarului
comunei Sofronea, ~i se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.


