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  H O T A R A R E 
privind aprobarea documentatiei  tehnico- economice a proiectului   “Modernizare strazi in 

localitatea Arcalia  comuna Sieu Magherus,  judetul Bistrita  Nasaud” 
  

 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în şedinţă 

ordinara ,în data de 22.04.2021 . 

 Avand in vedere: 

       -Referatul de aprobare  intocmit de  primarul comunei Sieu Magherus inregistrata sub nr.    

2910/ 15.04.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a proiectului 

“Modernizare strazi in localitatea Arcalia  comuna Sieu Magherus,  judetul Bistrita  Nasaud”; 

 -Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei inregistrat sub 

nr.2911/15.04.2021; 

          -Proiectul nr.1.3/2021  intocmit de SC DP Proiect SRL Cluj Napoca ; 

-Certificatul de urbanism nr. 23 / 08.03.2021; 

-prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.44  alin.1 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.1 si alin.2 lit.b alin.4  lit.d   art.139 alin. 1 din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

          - Avizul  Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local Sieu Magherus, 

înregistrat sub nr.14 din 20.04.2021; 

          -Avizul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local Sieu Magherus, 

înregistrat sub nr.7  din 20.04.2021; 

          In temeiul    art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T A  R A  S T E 

 
Art.1. Se aproba documentatia tehnico- economica a proiectului  “Modernizare strazi in  

localitatea Arcalia  comuna Sieu Magherus,  judetul Bistrita  Nasaud” si devizul general conform 

anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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          Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. 

 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul  comunei 

Sieu Magherus domnul Mititean Sorin Aurel. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Sieu Magherus 

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,voturi pentru 12 ,abţineri - ,împotrivă - .   
 

Art.5.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei d-na Dan 

Marinela Dalia cu: 

- primarul comunei domnul Mititean Sorin Aurel; 

- Institutia Prefectului –judetul Bistrita Nasaud; 
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