
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.12/2019  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea 

Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș” din UAT 

Orașul Teiuș, Jud. Alba 

 

 

Consiliul Local al Orașului Teiuș, întrunit în ședință extraordinara din data de 15 februarie 2019, 

ședință publică, 

Având în vedere: 

            -proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 27.04.2018 cu 

privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare a lucrărilor de intervențieşi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș” 

din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba 

           -expunerea de motive nr.1722/11.02.2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 38 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervențieşi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea 

urbană socio-culturală a orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba 

-raportul de specialitate nr. 1723/11.02.2019 al compartimentului implementare programe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș 

Văzând prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea 

fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 

13.1 – Îmbunătăţireacalităţiivieţiipopulaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apelul de proiecte nr. 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru 

al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții/ Hotărârii Guvernului 

nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţieitehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţiişi lucrări de intervenţii, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit „b”, alin. 4, lit. „d”, art. 45, precum și ale art. 115 alin. 

(1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1.Se aprobă modificarea Art. 2, punctele „B” și „C”, după cum urmează: 

B.     Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș”-Amenajare trotuare și refacere 

scurgere ape pluviale cu capace carosabile, strada Decebal, pe o lungime de 915 ml, de la intersecția cu 

strada Clujului până la intersecția cu strada Horea pe partea stângă din UAT Orașul Teiuș, potrivit celor 

prevăzute în DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE aprobată prin 

Art. 1. și prevăzuți în cadrul Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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C.        Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș”-Construire centru de tineret în 

UAT Orașul Teiuș, potrivit celor prevăzute în STUDIUL DE FEZABILITATE aprobat prin Art. 1. și 

prevăzuți în cadrul Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.Se aprobă: 

 

A.   Modificarea și depunerea în formă redactată actualizată a Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local 

al Orașului Teiuș nr. 38 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervențieşi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea 

urbană socio-culturală a orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba și înlocuirea acesteia cu forma 

actualizată, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

B.   Modificarea și depunerea în formă redactată actualizată a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local 

al Orașului Teiuș nr. 38 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervențieşi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea 

urbană socio-culturală a orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba și înlocuirea acesteia cu forma 

actualizată, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

C.  Modificarea și depunerea în formă redactată actualizată a Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local 

al Orașului Teiuș nr. 38 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervențieşi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea 

urbană socio-culturală a orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba și înlocuirea acesteia cu forma 

actualizată, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3.Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Teiuș nr. 38 din 

27.04.2018 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate/ Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a 

orașului Teiuș” din UAT Orașul Teiuș, Jud. Alba rămân neschimbate, iar orice dispoziție contrară 

prezentei își încetează aplicabilitatea. 

Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

OrașuluiTeiuș prin Compartimentul implementare programe și Serviciul tehnic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Teiuș. 

Art.5.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică, prin grija secretarului 

Orașului Teiuș, în condițiile şi termenele prevăzute de lege: 

- Primarului OrașuluiTeiuș 

- Serviciului tehnic,Serviciului buget finanțe,Compartimentului implementare programe 

- Instituţiei Prefectului - JudeţulAlba. 

-la dosar ședință,dosar hotărâri. 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate din totalul 

de 13 consilieri prezenţi. 

 

                                                                  Teiuș,15 februarie 2019 

 

                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                 Consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                              BARA  MARIA 
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