
ROMANIA
JUDETUL sAt-.q.r
coMUr[A CRISTOLT
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norAnARBA NR. 7s
Din21.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investilii Pod pe DC-48
Cristol!-Poiana Onlii in cadrul proiectului "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

iN COVIIINA CRISTOLT, JUDBTUL SALAJ'" finanfat prin PNDL II.

Consiliul Local al Comunei CRISTOLJ, Judetul Sdlaj intrunit in gedintI de indat6, in data de

21.09.2021.

Avand in vedere :

- Raportul de aprobare prezentat de catre primarul comunei CRISOLT in calitatea sa de

initiator, inregistrat cu ff. 2760 / 21.09.2027, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea

proiectului, constituind un aport pentru dezxoltarca colectivitatii si necesitatea de a asigura resursele

financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local;

a. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

inregistrat cu ff. 2761 I 21.09.2021, prin care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea si

oportunitateaproiectului,constituindunaport pentru dezvoltareacolectivitatii;

a) art. I20 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;

b) art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15

octombrie 1 985, ratifrcata prin Legea nr. 199 1 1997 ;

c) axt.7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legeanr.28712009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

d) art.20 si 21 din Legea cadru a descentralizariinr.19512006;

e) Legea m. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- O.U.G. nr. ff. 9312021privind instituirea unor masuri Programului Nafional de Dezvoltare

Locala etapaa-ll-a.
- prevederile art 129 alin.2lit.b, alin. 4lit. d, art.l39 alin.l, din OUG nr. 5712019 privind Codul

Administrativ cu modifi carile si completarile ulterioare;
in temeiul art.196 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu

modificarile si completarile ulterioare ;

Consiliul Local al COMUNEI CRISOLJ adopta prezentahotarare,

HOTAnA$rE:

Art. 1 Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investilii Pod pe DC-48
Cristoll-Poiana On(ii in cadrul proiectului "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE
iN CONTUNA CRISTOLT, JUDETUL SALAJ', in valoare de 841.000,82 lei cu TVA din care

constructii + montaj C + M: 768.L45.421ei cu TVA, finanlat prin P.N.D.L. il.
Art.2. Cu ducerea la indeplinirc a prezentei hot[rAri se imputemiceqte dl. CHESELI IOAN,

Primarul Comunei CRISTOLJ;
Art. 3. Prezentahotdr6re se comunic6 la:

- Institutia Prefectului Judelului SAlaj;
- Direclia Generald a Finanlelor Publice S6laj;
- Consiliul Jude{ean S[laj
- Dosar hotdr6ri;
- Primarul comunei;
- Locuitorii comunei.
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