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                                                                  HOTĂRÂREA NR. 32                                                        
                                                                     din 28.02.2019 

     pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții: 
”Modernizare străzi de interes local în orașul Șimleu Silvaniei și satul aparținător Cehei, 

județul Sălaj”, finanțat prin PNDL 
    
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa publică în data de 
28 februarie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 2966/2019 a Primarului orasului Şimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 2967/2019 al Biroului urbanism, Avizul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură și Avizul Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură ale 
Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 71 alin. 1 din OUG nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, HG nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 
republicat, HCL nr. 15/2017, HCL nr. 32/2018 și ale art. 36 alin. 2, lit. b şi c din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
                                                                   HOTĂRĂŞTE:  
 

  Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții: 
”Modernizare străzi de interes local în orașul Șimleu Silvaniei și satul aparținător Cehei, 
județul Sălaj”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), conform devizului 
general actualizat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificarile si completările ulterioare. 
  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Șimleu Silvaniei, Serviciul  urbanism şi Direcţia Economică. 
           



 

  Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:  
                         - Primarul oraşului  Şimleu Silvaniei; 

              - Prefectul Judeţului Sălaj; 
              - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;  

                         - Serviciul  urbanism;  
                         - Biroul urbanism;                                      

              - Direcţia Economică; 
              - dosar hotărâri. 
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