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H O T Ă R Â R E 
privind actualizarea documentatiei   tehnico-economica  pentru obiectivul ,, 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE  LOCALE  IN COMUNA  NEGRILEȘTI, 
JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD ” 

 
 
 
 Primarul comunei Negrilești, jud. Bistrita Nasaud, intrunit in sedinta extraordinară 
in data de   în prezenta a ____   consilieri din totalul de 11  în funcţie, şedinţa fiind 
publica; 
        Avand in vedere  
 -Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Negrilești, in calitate de 
initiator al proiectului de hotarare ;  
 - raportul intocmit de viceprimarulcomunei, prin care propune primarului comunei 
Negrilești, initierea unui proiect de hotarire de actualizare a  documentatiei tehnico-
economice pentru obiectivul   ,, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE  LOCALE  
IN COMUNA  NEGRILEȘTI, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD  ”; 

-Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri 
fiscal-bugetare; 

- studiul de fezabilitate intocmit de catre DP PROIECT  SRL –CLUJ; 
 - prevederile art. 44  si 45 din  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificarile si  completarile  ulterioare ; 
 -prevederile Cap.I, art. 1 pct. 1 lit. (c) din  O.U.G. 114/2018  privind instituirea 
unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 
 - Hotararea Guvernului 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 și completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Negrilești nr.  10/2021 de aprobare a 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021; 
 - avizele consultative  ale Comisiilor nr.1 si  2  din cadrul Consiliului Local 
Negrilești; 
 In temeiul prevederilor art. 96 alin.(1) lit.’’a’’ din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificarile ulterioare; 
      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. Se aproba actualizarea documentatiei tehnico-economica  pentru  
obiectivul  ,, MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII  RUTIERE  LOCALE  IN COMUNA  


