
România 
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Consiliul Local 

HOTĂRÂREA nr. 100 
din 25 octombrie 2017 

 

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din întocmirea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intrevenţii şi aprobarea cotei de cofinanţare a 
Consiliului Local Nădrag,   aferente obiectivului de investiţii   „Reabilitare , modernizare şi 
dotare Liceu Nădrag" finanţat în cadrul Programul National de Dezvoltare Locală 2017 - 
2020. 
 
              Consiliul Local al  Comunei Nădrag, Județul Timiș 
              Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de a realiza obiectivul 
de investiţii „Reabilitare , modernizare şi dotare Liceu Nădrag" finanţat în cadrul 
Programul National de Dezvoltare Locală 2017 - 2020  scop în care a fost întocmită 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intrevenţii, conform prevederilor legale în vigoare.              
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local 
            Ţinând cont de prevederile HG nr. 28/2008 privind  aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 
            În conformitate cu prevederile  art.36 al. (2) lit. b) şi al. (4) lit, d) din Legea nr. 215 / 
2001 republicată privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
              Art.1  Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din întocmirea Documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intrevenţii aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare , 
modernizare şi dotare Liceu Nădrag" finanţat în cadrul Programul National de Dezvoltare 
Locală 2017 – 2020 după cum urmează:    
a) Valoarea totală a investiției: 3.525.629,669 lei  din care TVA este în valoare de 557.626,184 
lei. 
b) Din care valoare totală  C+M: 2.760.679,465 lei din care TVA aferent C+M este în valoare 
de 440.780,755 lei. 
              Art.2 Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local cu suma de 203.085,115 lei, sumă 
care include TVA, a cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intrevenţii aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare , modernizare şi 
dotare Liceu Nădrag "  finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală  2017 - 2020. 
              Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
              Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 

 
                                                                                             Preşedinte şedinţă 
                                                                                                Biriescu Ioan 
 

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 

 


