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                     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                               Nr.859/16.04.2019           

      privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați , a Devizului general  revizuit și a   

          contribuției comunei Rus la cofinanțarea proiectului ,,Modernizare străzi în comuna Rus ” 

                 Primarul comunei Rus , 

Având în vedere : 
- expunerea de motive a primarului comunei Rus nr.853/16.04.2019; 

-  raportul întocmit de compartimentul achiziții publice  ; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus ; 
- prevederile art.44 , alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ;  

- Contractul de finanțare nr.1958/06.03.2018 încheiat între MDRAP și Comuna Rus; 

- Ordonanța de urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – 

art. 66 si art. 71 

 -  prevederile art.36, alin.(2), lit.(b) , alin. (4), lit. (d) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                           
În  temeiul art.45 alin. (1) ,din Legea nr.215/2001,privind administratia publică locală , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.                                                        

                                                                         PROPUN: 
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați și Devizului general  revizuit pentru proiectului 

,,Modernizare străzi în comuna Rus ” , urmare a modificărilor aduse în domeniul construcțiilor de Ordonanța de 

urgență Nr. 114/2018 . 
Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Local Rus,  cu suma de 131.354  lei, cu TVA inclus, reprezentând 

contribuția comunei Rus la cofinanţarea proiectului ,, Modernizare străzi în comuna Rus ”, sumă constituită din 

veniturile proprii ale bugetului local . 
Art.3.  Devizul general revizuit face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Din partea comunei Rus desemnăm  pe domnul primar Pintea Alexandru  pentru a reprezenta comuna Rus în 

toate cele ce țin de proiectul  ,, Modernizare străzi în comuna Rus ”. 

 Art.5.Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei se încredințează  primarul  comunei Rus.   
 Art.6. Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei , în termenul legal, către : 

                    -    Instituţia Prefectului -Județul SĂLAJ; 

                    -    MDRAPFE ; 
                    -    D-lui Primar al comunei; 

                    -   Compartiment contabilitate; 

                    -    Dosar hotărâri și Dosar ședință; 
                    -    Se aduce la cunostință publică prin afisare pe site: www.comunarus.ro . 

 

INIȚIATOR,                                                                       AVIZAT pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                                  Secretarul comunei, 

PINTEA ALEXANDRU                                                           Bora Ioan-Marian 
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