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HOTARARE NR. 55/26.10.2022 

privind aprobarea structurii Devizului General, a indicatorilor tehnico-economici, 

actualizați la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 

de investiții ”Iluminatul Public in comuna Sistarovat, jud Arad” 

 

Consiliul Local al comunei Șiștarovăț, 

 

 

Având in vedere: 

- referatul de aprobare, intocmit de către primarul comunei Șiștarovăț 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local Șiștarovăț 

- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- Ordinul nr. 158/14.01.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013; 

- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice 

- Devizul General actualizat conform OG nr.15/2021; 

- Indicatorii tehnico-economici si indicatorii de performanta si eficienta actualizați ai 

obiectivului de investiții ”Iluminatul Public in comuna Șistarovaț, jud. Arad” – Comuna 

Șiștarovăț, proiect finanțat prin PNDL; 

- Sistem de vot: deschis; cvorum obtinut: in unanimitate cu un nr. de 9 voturi „pentru” 

-  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare, art 

129, alin. (1), alin. (2), lit b) coroborat cu alin (4), lit d), art. 136, alin. (1), art. 139 alin (1) 

în temeiul art. 196 alin .(1), lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările si completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.l. Se aproba devizul general actualizat si indicatorii trehnico-economici actualizati la 

terminara lucrarilor pentru obiectivul de investitie ”Reabilitare Iluminat Public în comuna 

Șiștarovăț, jud. Arad” la suma de  575.826,38 lei, dupa cum urmeaza:  - suma de 482.012,40 lei 

alocata de la bugetul de stat si suma de 93.813,98 suportata din buget local 

Art. 2 Se aproba aloarea contribuției aferente obiectivului de investiții finanțata de la Bugetul local 

in cuantum de 93.813,98 lei. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituția Prefectului-judetul Arad; 

-Primarul comunei Șiștarovăț; 

-Compartimentul financiar contabil; 
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-Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

-Afișare la sediul Primăriei comunei Șiștarovăț si pe site-ul primăriei la adresa 

www.primariasistarovat.ro 

 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR GENERAL 

  Rus Codrut                                                       Georgescu Otilia 
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