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HOTĂRÂREA NR.7 

Din 05.02.2018 
privind modificarea  și completarea Hotărârii nr.25/22.04.2016 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare 

infrastructură de acces agricolă, în comuna Pișchia, județul Timiș” 
 

Consiliul Local al Comunei Pișchia,  județul Timiș;  
Avand în vedere: 
- expunerea de motive înregistrată sub nr.331/29.01.2018 a d-lui Sas Ioan, 

primarul  Comunei Pișchia, prin care se propune modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local Pișchia nr.25/22.04.2016 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare 
infrastructură de acces agricolă, în comuna Pișchia, județul Timiș”; 

 - raportul de specialitate nr.338/30.01.2018  întocmit de d-na Herec Cristina-
Mărioara, inspector de specialitate;  

Ținand cont de Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii 7.2- componenta 
infrastructură rutieră de interes local; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Secţiunii 3 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- Ordin M.D.L.P.L.nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a 
unor prevederi din H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii"; 

 În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2 lit.b și b, alin.4 lit.d și art.45 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobă prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
Art.1. Se aprobă modificarea  și completarea art.3 și art.5 din Hotărârea 

nr.25/22.04.2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru investiţia „Modernizare infrastructură de acces agricolă, în 
comuna Pișchia, județul Timiș”, după cum urmează: 

“Art.3.  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
mentionați în DALI, după cum urmează: 

Valoarea totală a investiţiei: 1.166.010,75 euro/5.213.000,85 lei 
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Din care valoare C+M: 891.019,06 euro/3.983.568,00 lei 
Durata de realizare: 24 luni 
Lungime drum agricol modernizat:11.840,00 m 

Art.5. Se aprobă sursele de finanțare după cum urmează: 
Recapitulație Mii lei  Mii euro 

Valoare totală proiect  5.213,00085 1.166,01075 
Eligibil 4.331,97241 968,94826 
Neeligibil  19,91784 4,45510 
TVA - NEELIGIBIL 861,11360 192,60839 
Nerambursabil 4.331,97241 968,94793 
Total contribuție proprie  881,03144 197,06349 

“ 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează d-na Herec 

Cristina-Mărioara, inspector de specialitate. 
Art.3. Hotărârea a fost adoptată cu votul „pentru” a  8 consilieri din 9 prezenți 

la ședință, 1 vot „împotrivă”. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-judeţul Timiș; 
- Primarului comunei Pișchia; 
- D-nei Herec Cristina-Mărioara, inspector de specialitate; 
- Cetățenilor prin afișare. 

 
 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,         
                    Jurj Gheorghe                                         Nicola Otilia–Adriana   
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