
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA SĂSCIORI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr.71/2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului  de investiții MODERNIZARE STRĂZI DIN 
COMUNA SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA 

 
 

Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă –ordinară  - în ziua de 20 
octombrie 2021, ora 8,30 ; 

 Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 214/14.10.2021   întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre, 

Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae Florin Morar; 
- Referatul de aprobare  nr.215/14.10.2021, întocmit de  către inițiatorul proiectului de hotărâre, 

Primarul comunei Săsciori, dl. Morar Nicolae Florin; 
- Raportul de specialitate nr.216/14.10.2021, întocmit de către d-na ing.Drăghici Daniela, având 

funcția de consilier achiziții publice în cadrul Primăriei comunei  Săsciori ; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 - pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și 

turism; 
Având în vedere prevederile : 
- art.44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- HG  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  si  continutul  cadru  al  documentatiilor  tehnico- 

economice aferente obiecivelor/proiectelor de investii finantate din fonduri publice; 
- art.129 alin (2) lit.b, art.129 alin (4) lit.”d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
În temeiul art.129 alin 1 , coroborat cu art.196 alin1 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 
 
 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E : 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția MODERNIZARE STRĂZI DIN 

COMUNA SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare dupa cum urmeaza: 
Valoare totala :7.604.352,95 lei (inclusiv TVA) 
Din care C+M : 7.194.320,82 lei(inclusiv TVA) 

Art.2.  Primarul  comunei  Sasciori,  dl.  Nicolae  Florin  Morar  prin  aparatul  de  specialitate,  este 
responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărărâre se comunică : 
- Institiţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Săsciori; 

- compartimentului Cadastru, amenajarea teritoriului și achiziții publice a Primăriei  Comunei 
Săsciori;  

- compartimentul de contabilitate al Primariei Săsciori ; 
 

Săsciori la 20 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

GAVRILĂ ILIE Maria-Monica Ilea 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, care 
reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor prezenți. 


