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HOTĂRÂREA     Nr: 6 din data: 23.01.2020 

    
 

 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind actualizare Deviz general la lucrarea  

 „Modernizarea străzilor Genţianei şi Zambilei,  

Oraşul Ghimbav, Jud. Braşov” 

 

            Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, întrunit în şedinţă în data de 23.01.2020, 

Văzând Proiectul de hotărâre, HCL Ghimbav nr. 11/30.01.2019 privind aprobarea Studiu de 

fezabilitate „Modernizarea străzilor Genţianei şi Zambilei, Oraşul Ghimbav, Jud. Braşov”, Studiul de 

fezabilitate întocmit de Test Drum Engineering Braşov SRL la lucrarea „Modernizarea străzilor Genţianei 

şi Zambilei, Oraşul Ghimbav, Jud. Braşov”, referatul de specialitate nr. 305/10.01.2020, 

Având în vedere prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), c) şi d), alin. 4, litera d) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 41, art. 42, art. 44, alin. 1, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, art. 15 din HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, art. V din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, referatul de 

aprobare, avizul comisiei de specialitate, 

În temeiul art. 139, alin. 1 şi ale art. 196, alin. 1, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat întocmit de Test Drum Engineering Braşov SRL la 

lucrarea „Modernizarea străzilor Genţianei şi Zambilei, Oraşul Ghimbav, Jud. Braşov”, conform anexei 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi proiectului, după cum urmează: 

a) valoarea totală a investiţiei cu TVA este de 7.346.309,13 lei  

b) valoarea lucrărilor C+M cu TVA este de 6.532.328,65 lei  

c) durata de realizare a investiţiei – 8 luni 
 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul localităţii Ghimbav. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu __ voturi “pentru”,  __ “împotriva” şi __ “abţineri“ din 

__  consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. 
 

 

Contrasemnează secretar                                              Preşedinte de şedinţă 

                  Szinatovici Dan                                                        Toader Rausch Adrian 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, 

- colecţie, 

- afişare, 

- Compartimentului Investiţii 


