
 

H O T A R A R E A 
nr. 13    din 17 februarie  2014 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economice pentru proiectul 
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 80, KM 2+050 - 5+850, POMÂRLA - DJ 

291 D, COMUNA POMÂRLA, JUDEŢUL BOTOŞANI” 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) ș i alin. (2), art. 138 alin.(1) ș i alin.(4) din 

Constituț ia României, republicată; 
b) b) art. 3 ș i 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările ș i completările ulterioare; 
d) art. 29, art. 30  ș i art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 1 alin. (2) lit. a şi  lit. e), art. 35 alin. (1), alin. (3), alin. (4) şi alin. (6)  şi 

art. 41-42 din Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

f) Ordonanț ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările ș i completările ulterioare,  

g) Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2013pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, 

h) Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiilor de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, 
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare1 al primarului comunei Pomirla , în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 30 din 09 02 2015 ; 
b) raportul compartimentului de resort2 din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Pomirla ,  înregistrat sub nr. 31 din 09 februarie 2015 ,   
c) raportul Comisiei de specialitate2 pentru -  pentru agricultura , activitati 

economico-financiare , amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, 
servicii si comert. 

în temeiul art. 45 alin. (1) ș icel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraț iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ș i completările 
ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  adoptă 
prezenta hotărâre: 

 
  ART.1- - Se aprobaindicatoriitehnico-economicipentruinvestiţia 
“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 80, KM 2+050 - 5+850, POMÂRLA - DJ 
291 D, COMUNA POMÂRLA,  JUDEŢUL BOTOŞANI” după cum urmează: 

- Costul total al investiţieirezultat in urma finalizarii tuturor achizitiilor publice 

este de  3.375,254 mii lei cu TVA / 2.732,668 mii lei fără TVA  din care:  

- C+M: 3.098,875 mii lei cu TVA / 2.499,093 mii lei fara TVA 

- Lungime drum de modernizat 3,800 m 

- Latimeplatforma -7,0 m 

          Art.2.-Finanţarea obiectivului de investiţie se va face conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală. 
  Art.3. -Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pomirla  prefectului judeţului 
Botosani, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul primariei. 
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