
 
ROMÂNIA                                                                       
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 1177  
Din 04 martie 2019 

                                                                             
Privind aprobarea Documentației și indicatorilor tehnico-economici- pentru obiectivul 

de investiții „Construire piață agroalimentară” 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04 
martie 2019; 

Având în vedere:  
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
Ø Raportul nr. 1362/27.02.2019 al doamnei Stăncescu Virginia -viceprimar; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

respectiv  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi 
Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 

În baza prevederilor  art. 41 alin. 1) și alin. 2), art. 44 alin. 1) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale HG 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
ale art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 36  alin. 2) lit. ,,b” alin. 4 lit. „d”, alin. 6) lit. ,,a” pct.13 și ale art. 
126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1.(1) Se aprobă Documentația  și indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta  hotărâre, întocmită de către SC NELCIVIL 2008 SRL 
Nehoiu. 

 (2) Valoarea totală a investiției este de 1.181.385,59 lei cu TVA, din care 
C+M=881.601,40 lei cu TVA 



 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire și efectuarea demersurilor legale în vederea 

implementării obiectivului de investiții ,, Construire piață agroalimentară” se 
însărcinează primarul orașului Făurei prin aparatul de specialitate.                                                        
 Art. 3. Prin grija secretarului oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 
persoanelor interesate.                                                        
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

VOINEA ION CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


