
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL    

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.79/2019 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

 

 

                         Consiliul local al orașului Teiuș,întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată în 

data de 17 octombrie 2019, ședință publică 

                         Având în vedere: 

                        -proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 

de investiții „Modernizare sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

                        -referatul de aprobare nr.14101/16.10.2019 la proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier și ape pluviale 

pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

                        -raportul nr.14103/16.10.2019 al serviciului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș ; 

            -avizele nr.14122/17.10.2019,14123/17.10.2019,14124/17.10.2019 ale comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                      -prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

                     În temeiul prevederilor art.129 alin.1,lit.b,alin.4,lit.d,art.139 și art.196 alin.1,lit.a din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;                            

                          

 H O T Ă R Ă Ș T E    
                          

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare 

sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș, județul Alba" în valoare de 11.450.518,02 lei 

inclusiv TVA, din care C+M în valoare de  10.014.770,10 lei cu TVA,conform Devizului General anexat. 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Tehnic din  cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

             Art.3.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.4.Prezenta hotărâre se va comunica:primarului orașului Teiuș,serviciului tehnic din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș,Instituției Prefectului județul Alba,dosar 

ședință,dosar hotărâri.Se afișează la sediul Primăriei oraș Teiuș.  

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

 

                                                                                                        Teius,17.10.2019  

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

          Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                      BARA MARIA 
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ROMÂNIA                                                                                      APROBAT 

JUDEȚUL ALBA                                                                               PRIMAR, 

ORAȘ TEIUȘ                                                                        dr.ing.Hălălai Mirel Vasile 

SECRETAR 

NR.14102 /16.10.2019 

 

 

 

C ă t r e, 

SERVICIUL TEHNIC 

 

 

                             Având în vedere prevederile art.136 alin.3,lit.a,alin.4 și alin.5 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ ,vă transmitem atașat prezentei adrese în vederea analizării și întocmirii 

raportului de specialitate, 

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

sistem rutier și ape pluviale pentru străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

                    Raportul de specialitate va fi redactat și comunicat secretarului orașului Teiuș până la data de 

16 octombrie 2019,pentru a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare ce va avea loc în data de 17 

octombrie 2019. 

                    Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr.___________/__________         și are atașat 

următorul document: referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem rutier și ape pluviale pentru 

străzile din orașul Teiuș,jud.Alba „  

 

 

 

 

 

                                             SECRETAR ORAȘ TEIUȘ 

                                                   BARA MARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


