
    

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                
HOTĂRÂREA NR. 135/25.11.2021  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru    “ÎNDIGUIREA ȘI 
DECOLMATAREA CURSULUI PÂRÂULUI GHIMBĂȘEL PE RAZA COMUNEI 

CRISTIAN” 
 
 

     Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată: 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
d) art. 44 din Legea nr.273/2006, privind Finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
e) sectiunea a-3-a , art.7 din  HG.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
f) legea nr.98/2016, privind achizițiile publice; 
g) HG.395/2016, privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea  contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, 
privind achizițiile publice; 
h) art. 129, alin. (2), lit .b), alin. (4). lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Având în vedere: 
a) referatul de specialitate al compartimentului urbanism înregistrat sub nr. 19308/05.11.2021 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru” “ÎNDIGUIREA ȘI 
DECOLMATAREA CURSULUI PÂRÂULUI GHIMBĂȘEL PE RAZA COMUNEI 
CRISTIAN”conform deviz general; 
b) documentație SF obiect ”ÎNDIGUIREA ȘI DECOLMATAREA CURSULUI PÂRÂULUI 
GHIMBĂȘEL PE RAZA COMUNEI CRISTIAN”. 
 Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.  5 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru “ ÎNDIGUIREA ȘI DECOLMATAREA 
CURSULUI PÂRÂULUI GHIMBĂȘEL PE RAZA COMUNEI CRISTIAN” conform Deviz 
general, înregistrate sub nr. 220/24.11.2021 , nr. 223/23.11.2021 și nr. 223/24.11.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) ,lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici  pentru lucrarea de investiții 

“ÎNDIGUIRE ȘI DECOLMATARE A CURSULUI PÂRÂULUI GHIMBĂȘEL PE RAZA 
COMUNEI CRISTIAN”, după cum urmează: 



 
 
Valoarea totală a investiției fără TVA: 31.121.579,56lei, respectiv 36.979.163,54 lei cu 

TVA inclus. 
 
Art.2. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 
normative în materie. 

 
 
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 25.11.2021 

 
 
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ     
              Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                      SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp. Achiziții, 1ex. Compartiment 
Urbanism; 
Red:AN/AN/6 ex.                                      




