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H O T Ă RÂR E A  Nr. 30 

                      Din 20 MAI  2019 

 

Privind aprobarea Proiectului tehnic , a devizului general precum și a caietului de 

sarcini pentru Obiectivul : ”CENTRU  COMUNITAR INTEGRAT DE ASISTENȚĂ 

MEDICO-SOCIALĂ ȘI DE RECUPERARE, COMUNA NUȘFALĂU JUDEȚUL 

SĂLAJ„ 

 

Consiliul Local al Comunei NUȘFALĂU, județul Sălaj, întrunit în ședinţă 

extraordinară în data de  20.05.2019, 

             - Luând act de: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei NUȘFALĂU, privind necesitatea 

adoptării prezentei hotărâri ;  

- Raportul de specialitate al Compartimentului managementul proiectelor;  

1. - Raportul de avizare al Comisiei pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, 

amenajarea teritoriului şi urbanism: 

- Proiectul Tehnic, devizul general întocmit de  Proiectant SC TEHNO CONSSISTEM S.R.L. 

ZALĂU pentru Obiectivul : ”CENTRU  COMUNITAR INTEGRAT DE ASISTENȚĂ 

MEDICO-SOCIALĂ ȘI DE RECUPERARE, COMUNA NUȘFALĂU JUDEȚUL SĂLAJ„ 

- Prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din  O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare; 

- Prevederile art. 10 alin. (4) si (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- Prevederile art. 20 și 21 litera (b) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) și (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera (a) pct. (13) 

și ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile  art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) litera (e) și celor ale art. 115 alin. (1) 

lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Proiectului tehnic ,  devizului general precum și a caietului de sarcini 

pentru Obiectivul : ”CENTRU  COMUNITAR INTEGRAT DE ASISTENȚĂ MEDICO-

SOCIALĂ ȘI DE RECUPERARE, COMUNA NUȘFALĂU JUDEȚUL SĂLAJ„ conform 

anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotarare 

 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 

NUȘFALĂU, domnul MATE Radu. 

Art.3. Hotararea se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului – Judetul Sălaj; 

- Compartimentul financiar contabil 

- Primarul comunei NUȘFALĂU; 

- Cetăţenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei NUȘFALĂU; 

- Dosar hotărâri; 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemneaza , 

KINCSES CSABA Secretar comuna –  RAD Maria Elisabeta 

 

 


