
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

HOTARAREA NR.63/2019
de modificarea Hotararii nr.42/2019 privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investitii ”Alimentare cu apa inclusiv bransamente in localitatile

Negreni si Bucea, Comuna Negreni, judetul Cluj”

Consiliul local Negreni întrunit în şedinţă ordinară in data de 20.12.2019
Având în vedere : - Referatul de aprobarea nr.4097/13.12.2019 al primarului comunei Negreni si Raportul

de specialitate al compartimentului dezvoltare locală, înregistrat sub nr.4099/16.12.2019 cu privire la necesitatea
modificarii Hotararii nr.42/2019 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici referitoare la obiectivul
de investiţie ”Alimentare cu apa inclusiv bransamente in localitatile Negreni si Bucea, Comuna Negreni, judetul
Cluj”.

- Proiectul de hotărâre înaintat de primar şi avizat favorabil de comisiile de specialitate ;
Luand in considerare Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 5/7574/ 01.08.2018, incheiat intre

Comuna Negreni si Asocierea formata din SC MIRGHIS&MAYER SRL, SC TERMOPRO EDIL SRL si SC
PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL;

În conformitate cu prevederile :
- art.71, alin.l din O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi complectarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
- H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
-Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
-Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
-Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b) si alin (4) lit. d) si art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul Administrativ
Hotareste

Art. 1. Se aproba modificarea Hotararii nr.42/27.09.2019 privind reactualizarea indicatorilor
tehnico-economici referitoare la obiectivul de investiţie ”Alimentare cu apa inclusiv bransamente
in localitatile Negreni si Bucea, Comuna Negreni, judetul Cluj”, astfel:

a) - art. 2 va avea urmatorul continut: ” Finantarea lucrarilor este asigurata de bugetul local de
venituri si cheltuieli si de bugetul de stat, dupa cum urmeaza :

- suma de 1.082.452,08 lei inclusiv TVA – buget local
- suma de 13.764.824 lei inclusiv TVA - buget de stat”
b) – anexa prevazuta la art.1 se inlocuieste cu o noua anexa care face parte integranta din

prezenta Hotarare
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul

Comunei Negreni .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Negreni, precum şi Prefectului

Judeţului Cluj.

Nr.63 Consilieri total: 11
Din 20.12.2019 Consilieri prezenţi: 10

Votat pentru: 10
Împotrivă: -

Preşedinte de şedinţă, Abtineri: -
Nistor Vlad Daniel Contrasemnează - secretar general,

Secan Radu


