
 

 
ROMÂNIA 

Județul Covasna 

Comuna Dobârlău 

  
 

RO DOBÂRLĂU TEL/FAX 0267375818 

 

  

 

         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.10 din 20.01 2022 

 
privind actualizarea devizului general al obiectivului ” Refacerea efectelor calamităților din 

30.06.2018-01.07.2018 Refacerea drumurilor comunale DC15, DC15A, DC27A, 8 km drumuri 

interioare și a 7 podețe, comuna Dobârlău”, etapa II, la finalizarea lucrărilor de execuție 

 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

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

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin..(2) lit.d) coroborat cu alin (7) lit.h), art.139 alin.(3) lit.g) raportat la art.155 alin.(1) 

lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

d) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

e) HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-

economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanațate din fonduri publice 

f) HG nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, 

prevăzut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de 

calamități naturale – anexa 2 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism și al 

Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie 

socială 

d) Avizul secretarului general al comunei nr.10/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 (1) Se aprobă Devizul general pentru obiectivul ” Refacerea efectelor calamităților din 

30.06.2018-01.07.2018 Refacerea drumurilor comunale DC15, DC15A, DC27A, 8 km drumuri 

interioare și a 7 podețe, comuna Dobârlău”, etapa II, actualizat la finalizarea lucrărilor de 

execuție, după cum urmează : 

Valoarea totală actualizată cu TVA  :  1.205.168,29 lei  

Din care C+M (cu TVA) : 996.156,34 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 Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

         

  PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

    OVIDIU GOICEA                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 
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