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H O T A R A R E  nr. 12/24.05.2021  

Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru ubiectivul de 

investitie : ,, Modernizare drumuri de interes local DS 18, DS 5, DS 23, DS 3 si 

DC 61 in comuna Ceru-Bacainti, judetul Alba’’ 
 
 

         Consiliul local al comunei Ceru-Bacainti, judetul Alba, intrunit in 

sedinta publica ordinara din data de 24.05.2021. 

    

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

a) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

b) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
e) H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice; 
 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

              Avizul comisiilor de specialitate:  

                  - Comisia nr.1 pentru studii, prognoze, programe economico-sociale, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat, agricultura, activitati economico-financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism ;  

-  Comisia nr.2 pentru invatamant, protectie copii, protective sociala, 

tineret,sport,activitati social culturale, culte, sanatate si familie; 

- Comisia nr.3 juridica si de disciplina; 

Vazand: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Ceru-Bacainti, în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 919/ 2021, prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
a) raportul compartimentului financiar din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 920/  2021, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea 

și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
 

 

 



 

 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local, privind proiectul ,, ,, Modernizare drumuri de interes local DS 18, 

DS 5, DS 23, DS 3 si DC 61 in comuna Ceru-Bacainti, judetul Alba’’ . 
 

În temieiul prevederilor art. 129(14) , ale art. 152(5) și ale art. art. 196(1) lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 – Partea I - privind Codul administrativ adopta prezenta: 
 

 

                                                                    H O T A R A R E: 

 

 

               Art. 1. - Se aprobă documentatia tehnico-economica pentru obiectivul ,, 

Modernizare drumuri de interes local DS 18, DS 5, DS 23, DS 3 si DC 61 in 

comuna Ceru-Bacainti, judetul Alba’’avand indicatorii tehnico-economici 

prevazuti in anexa nr.1 parte integranta a prezentei hotarari. 
Art. 2. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta  ulterior efectuării receptiei finale. 
Art. 3. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Ceru-Bacainti  - Trif Ioan.  
Art. 7  - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general UAT 

Ceru-Bacainti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ceru-Bacainti și prefectului 

județului Alba și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 

pagina de internet wwwcerubacainti.ro.  
 

 

 

 

                        Preşedinte de şedinţă,                                           Contrasemnează, 

                              Consilier,                                                       Secretar comuna, 

                       Borza Ciprian Stefan                                              Suciu Raluca 

 


