Calea Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278
Fax: 0040-356-177.279
E-mail: public@primariarecas.ro
Web: www.primariarecas.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RECAŞ

HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), precum și a Proiectului Tehnic pentru execuția
lucrărilor de reabilitare și asfaltare străzi în sat Herneacova

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind emiterea acordului de principiu în
vederea întocmirii Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), precum și a
Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor de reabilitare și asfaltare străzi în sat Herneacova;
 referatul cu nr. 16.365 / 17.10.2017 întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
 prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
 prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 prevederile art. 1, art. 3, art. 8 lit. g) din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz
favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d), art. 45 alin.1) si alin.3) si art.115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se emite acordul de principiu în vederea întocmirii Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție (D.A.L.I.), precum și a Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor de reabilitare și asfaltare
străzi în sat Herneacova.
Art. 2. – Ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează primarului orașului Recaș și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.
Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Trezoreriei Timişoara;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;

-

Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.
Preşedinte de şedinţă
Consilier

Recaş, 27.10.2017
Nr. _____
Adoptată cu ---- voturi “----”

Contrasemnează
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), precum și a Proiectului Tehnic pentru execuția
lucrărilor de reabilitare și asfaltare străzi în sat Herneacova

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
Având în vedere:
 referatul cu nr. 16.365 / 17.10.2017 întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei oraşului
Recaşemiterea acordului de principiu în vederea întocmirii Documentației de avizare a lucrărilor
de intervenție (D.A.L.I.), precum și a Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor de reabilitare și
asfaltare străzi în sat Herneacova;
 prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
 prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 prevederile art. 1, art. 3, art. 8 lit. g) din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz
_________;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d), art. 45 alin.1) si alin.3) si art.115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se emite acordul de principiu în vederea întocmirii Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție (D.A.L.I.), precum și a Proiectului Tehnic pentru execuția lucrărilor de reabilitare și asfaltare
străzi în sat Herneacova.
Art. 2. – Ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează primarului orașului Recaș și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.
Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Trezoreriei Timişoara;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.
Președinte de ședință

Contrasemnează
Secretar Oraş

Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L T I M I Ş

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nr. 16365 / 17.10.2017
Aprobat
PRIMAR,
Ing. Teodor PAVEL

Către,
Consiliul Local oraş Recaş
şi
Primarul oraşului Recaş
REFERAT

P.T.

Pentru emiterea acordului Consiliului Local Recas pentru „Intocmire D.A.L.I si
pentru reabilitare si asfaltare strazi in sat Herneacova.

Avand in vedere:
 prevederile art. 1, art. 3, art. 8 lit. g) din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002;
 prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu completările și modificările ulterioare;
Modernizarea străzilor din localitatea Herneacova este necesară datorita stării
îmbrăcăminţii rutiere din piatra sau balast existente, a podetelor degradate care impiedica
scurgerea apelor si a creşterii continue a cerintelor traficului rutier.
Pentru modernizarea străzilor din localitatea Herneacova se va propune un sistem
rutier a carui structura de rezistenta va fii calculata de proiectant tinand cont de
caracteristicile terenului de fundare, zona climaterica, regimul hidrologic, clasa de trafic si a
valorii traficului actual si de perspectiva.
Se cere obtinerea acordului Consiliului Local Recas in vederea : „Intocmire D.A.L.I si
P.T. pentru reabilitare si asfaltare strazi in sat Herneacova.

ARHITECT ŞEF
VOINESCU VLAD

