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                                                      P R O I  E C T    D E   H O T Ă R Â R E nr. 90
                                                                     DIN   14.12.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i pentru obiectivul de investi ieț ț
„CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂ II PETREU, COMUNA ABRĂMU ” Ț Ț

  
Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Abramut  nr.  3328  din

14.12.2022 prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, a Raportului de specialitate nr.3329 din
14.12.2022  si  a  Raportului  de  avizare  al  comisiilor  de  specilitate  al  Consiliului  local  Abrămu  laț
proiectul  de  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualiza i  pentru  obiectivul  deț
investi ie „CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂ II PETREU, COMUNA ABRĂMU ”, ț Ț Ț

inând  cont  de  prevederile  Ț O.G.  47/2022, conform  cărora  determinarea  pre ului  final  alț
contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situa iei centralizatoare ceț
va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adi ionale laț
acesta, însu ită de executant, diriginte de antier i aprobată de autoritatea contractantăș ș ș , 

Luând în  considerare  prevederile  Ordonantei  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  28/2013 pentru
aprobarea  programului  national  de  dezvoltare,  Ordinul  nr.  1851/2013  privind  aprobarea  Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având in vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.b) i alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee)ș
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Primarul comunei Abramut ini iează urmatorul ț
P R O I  E C T   D E  H O T Ă R Â R E

Art.  1. Se  aprobă  indicatorii  tehnico  economici  actualiza i  urmare  a  finalizării  lucrărilor  deț
execu ie  pentru  obiectivul  de  investitii  „ț CANALIZARE  MENAJERĂ  A  LOCALITĂ II  PETREU,Ț
COMUNA ABRĂMUȚ”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Abrămu ,ț
Barcui Barna.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica cu: 
- Instituţia Prefectului Judetul Bihor 
- Primarul comunei Abrămuț
- Biroul financiar contabil
- MDLPA 

                                 Initiator 
                         Primar ,

         Barcui Barna
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