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H O T Ă R Â R E A Nr. 59/23.11.2020 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, aferenți obiectivului de investiții 
,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SEIMENI, JUDEŢUL 

CONSTANŢA” 
 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă extraordinară, din 
data de 23.11.2020: 

Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 5404/23.11.2020 a primarului comunei Seimeni, în calitatea 

sa de iniţiator; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei comunei Seimeni, înregistrat sub 

nr. 5292/16.11.2020; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni; 

Şi având în vedere prevederile: 
 dispoziţiile H.G. 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. 44, alin. (1) şi art. 45 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completările ulterioare;  

 prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;  
 H.C.L. nr. 92/29.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, rezultaţi din 

documentaţia tehnico –economică  parte integrantă a Proiectului Tehnic aferent obiectivului de investiții 
,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SEIMENI, JUDEŢUL 
CONSTANŢA” 

În temeiul prevederile art. 139, alin. (3), lit. e ) şi art. 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi, aferenți obiectivului de investiţii 
,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SEIMENI, JUDEŢUL CONSTANŢA”, 
conform anexei la prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta, după cum urmează: 

-valoarea totală a investiţiei ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
SEIMENI, JUDEŢUL CONSTANŢA”, 6.608.951,91  lei fără TVA (din care C+M = 6.169.109,43 lei fără 
TVA): 

-din care:- Surse nerambursabile –FEADR și buget de stat – 4.224.347 lei fără  TVA; 
                - buget local – 2.384.604,47  lei fără TVA; 
Art. 2 - Se aprobă finanţarea din bugetul local al Comunei Seimeni a categoriilor de cheltuieli care nu 

se finanţează de la bugetul de stat ȋn sumă de 2.384.604,47 lei, fără TVA. 
Art. 3 - Se ȋmputerniceşte domnul primar, Şerban Mitică, pentru a semna ȋn numele UAT Seimeni, 

documentele aferente obiectivului  de investiţii ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA SEIMENI, JUDEŢUL CONSTANŢA”. 

   Art. 4  - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Seimeni cu 
sprijinul aparatului de specialitate.  



 Art. 5 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii işi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Seimeni nr. 92/29.10.2019. 

Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în vederea exercitării controlului de 
legalitate; Primarului comunei Seimeni, Compartimentului contabilitate, Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului şi achiziţii publice şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe 
site-ul oficial al instituţiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 6 voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 3, abţineri  2,  din 
numărul de 11  consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri în funcţie.  
   
           Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza pentru legalitate, 
               NONE IONICA                                                                  Secretar general delegat,  

                                                                 Ciorbaru Maria Isabela 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


