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H O T Ă R Â R E A 

NR.22/2019 

privind  aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru investiția  „ Reabilitare 

străzi în orașul Teiuș „  pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma 

majorării salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna 

ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 

 

 

 

  
                         Consiliul local al orașului Teiuș, întrunit în ședință ordinară în data de 26 

februarie 2019, ședință publică. 

                         Având în vedere: 

                         -proiectul de hotărâre privind privind  aprobarea noilor indicatori tehnico-

economici pentru investiția  „ Reabilitare străzi în orașul Teiuș „  pentru anul 2019 potrivit 

devizului general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în domeniul 

construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 

                         -expunerea de motive nr.2035/19.02.2019 la proiectul de hotarare privind  

aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru investitia  „ Reabilitare străzi în orașul 

Teiuș „  pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului minim 

brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 

                      -  raportul nr.2036/19.02.2019 al serviciului tehnic din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teius ; 

                       -avizele nr.2146/20.02.2018,2135/20.02.2019 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                         Având în vedere: 

                       -prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investitiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene 

                       -prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare 

                        -prevederile art.36 alin.1,lit.b,art.36,alin.4,lit.d,art.36,alin.5,lit.a,pct.11,13 din 

Legea nr.215/2001,republicată,legea administrației publice locale cu modificările și completările 

ulterioare 

                        In temeiul prevederilor art.45,art.115,alin.1,lit.b din Legea 

nr.215/2001,republicată,legea administrației publice locale cu modificările și completările 

ulterioare 
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 H O T A R A S T E   
 

 

           Art.1  Se aprobă noii indicatori tehnico economici pentru investiția „ Reabilitare 

străzi în orașul Teiuș” , în valoare de 12.409.613,49 lei inclusiv TVA, din care C+M în valoare 

de 11.963.390,40 lei inclusiv TVA , conform Deviz General anexat, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.   

                     Art.2 Se aproba cofinanțarea  din bugetul local al orașului Teiuș, judetul Alba , 

pentru investiția „ REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TEIUȘ, JUD.ALBA ” în valoare de 

224.525,48 lei inclusiv TVA din care s-a decontat suma de 76.091,69 lei inclusiv TVA , rest de 

alocat 148.433,79 lei inclusiv TVA . 

                       Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului 

Tehnic din  cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

                       Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în 

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

completările ulterioare. 

                        Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica: 

-Instituţiei Prefectului Judeţul Alba 

-M.D.R.A.P. 

-primarului orașului Teiuș 

-serviciului Tehnic 

                                    -dosar ședință, dosar hotărâri                           

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

exprimate. 

 

 

 

                                                             Teiuș,26 februarie 2019 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                             BARA  MARIA 
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