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H O T Ă R Â R E A  Nr. 28 

Din 20 MAI  2019 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public  stradal în comuna Nușfalău județul 

Sălaj”   

 

Comuna Nușfalău, judeţul Sălaj,  întrunit în şedinţă extraordinară în data de  20 mai 2019; 

Având în vedere: 

- Strategia  de Devoltare Locală a comunei Nușfalău”, pentru perioada 2014-2020 in cadrul 

căreia regasim portofoliul de proiecte de dezvoltare pentru perioada 2014-2020,  aprobată prin HCL 

46 /05.11.2015; 

- Expunerea de motive  a Primarului comunei Nușfalău; 

- Raportul compartimentului de specialitate ; 

- Avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 

publice, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  

- prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  

-art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare şi ale art. 21, art. 36 alin.2 lit.b și d, alin.4 lit. a și d, alin.6 lit.a pct.10 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,  

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a și e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

             HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 

și extinderea sistemului de iluminat public  stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj” conform 

Devizul general, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Nușfalău, dl. RADU MATE, ca reprezentant legal 

al Comunei Nușfalău,  să semneze toate actele necesare în numele Comunei Nușfalău. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la : 

           -   Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj 

- Primarul comunei Nuşfalău 

- Compartimentul contabil  

- Dosar cu procese verbale 

 

  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
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