
 
 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitie „ Demolare 

și construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca 
Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna” 

 
Consiliul local al comunei Dobârlău  

Întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.04.2020 ședință legal constituită, fiind 
prezentă majoritatea consilierilor în funcţie  
Având in vedere : 

- Referatil de aprobare a primarului comunei Dobârlău  
- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, servicii și comerț, 
protecție mediu și turism 

- Avizul secretarului general al comunei nr.21/2020 
- Devizul general al obiectivului de investitie „ Demolare și construire pod 

peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna 
Dobârlău, județul Covasna” actualizat 

Ținând cont de Contractul de finanțare nr. 4009/08.12.2017. – 11313/08.12.2017  încheiat 
între MDRAP și UAT Comuna Dobârlău 
În baza și executarea prevederilor: 

-  art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare 
- HG 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      
- OUG nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor 

finanțate din fonduri publice 
- art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare    
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.d) si alin.(7) 
lit.m), art 139 alin.(3) lit.g), art. 196 alin. (1) lit.a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                                                  HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Devizul general al obiectivului de investitie „ Demolare și construire 
pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, 
județul Covasna” derulat în cadrul PNDL, actualizat după cum urmează : 

                    ROMÂNIA 
                JUDEŢUL COVASNA     

                                                                                                                                            
             COMUNA DOBÂRLĂU                                                                                            
              CONSILIUL LOCAL                                                                                     



 
 
Valoarea totală actualizată cu TVA  : 916.301,01 lei 
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) cu TVA: 581.039,24 lei 
Valoare buget local (eliginil la beneficiar) cu TVA: 335.261,77 lei 

 (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Dobârlău, compartimentele financiar-contabil, impozite si taxe locale și achiziții publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău. 
Art.3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 
            IOAN SAFTA                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
       IOANA MANEA 
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Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 8 voturi ”pentru„ 
                     ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință)  
 








