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HOTĂRÂRE 

 

              Privind  modificarea  HCL 21/12.03.2020 de actualizare a devizului general prin 

realocarea liniilor bugetare in cadrul devizului eligibil aferent obiectivului de investiții  

,,Constructie creșă în Comuna Dumbrăvita”, cod SMIS 122397  

    Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, Judeţul Timiş, întrunit in sedintă extraordinară; 

    Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile : 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d)   art. 44 din Legea  nr. 273/2006,  privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare  

g)   Legii nr. 1/2011,  a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 h)  art. 129 alin (1),  alin (2) lit. b), lit d), coroborat cu alin (4) lit. f), alin (7)  

    lit. f),  lit. k), din OUG nr 57/2019,  privind Codul administrativ, 

 

Luând act de: 

a) proiectul de hotărâre nr. 47969 /24.11.2020, însoţit de referatul de aprobare     

înregistrat cu nr. 47970 /17.11.2020, al primarului comunei Dumbrăviţa în 

calitatea sa de iniţiator,  prin care se prezintă, se susţine şi se motivează 

necesitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

b)  nota de fundamentare nr. 46770  / 17.11.2020, întocmită de Compartimentul 

Proiecte europene,  prin care se prezintă, se susţine şi se motivează necesitatea 

adoptării proiectului de hotărâre;  

c) H.C.L. nr. 1/15.01.2019, privind aprobarea implementării proiectului  

 ,,Constructie creșă în Comuna Dumbrăvita”, cod SMIS 122397;  

d) H.C.L. nr. 21//12.03.2020, privind actualizarea devizului general aferent  

obiectivului de investiții   ,,Constructie creșă în Comuna Dumbrăvita”, cod SMIS 

122397 

e) Devizul general actualizat aferent  obiectivului de investiții   ,,Constructie creșă 

în Comuna Dumbrăvita”, întocmit de proiectantul SC Spiri Com SRL; 

f) Contractul de finantare nr. 4057/16.04.2019,  încheiat pentru finantarea  

obiectivului de investiții  ,,Constructie creșă în Comuna Dumbrăvita” 

g) Raportul compartimentului de specialitate nr. 48469 / 26.11.2020, 

întocmit de Biroul Contabilitate, taxe si impozite din cadrul Primăriei 

comunei Dumbrăvița; 
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h)  Avizul favorabil nr. 2 din 26.11.2020, al Comisiei de specialitate nr. I 

din cadrul Consiliului local Dumbravița,  

i) Rezultatul votului deschis-nominal de 17 voturi ,,pentru’’ exprimat de 

membrii Consiliului local în plenul ședintei din totalul de 17 consilieri 

prezenti, 17 consilieri in functie;    
     În temeiul  art. 129 alin (1),  alin (2) lit. b), lit d), coroborat cu alin (4) lit. f), 

alin (7)  lit. a), lit. k), art. 139 , art 196 alin (1) lit. a),  din OUG nr 57/2019,  

privind Codul administrativ,  Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa   

 

                                                            HOTĂRĂŞTE : 

       Art. 1. Se modifică art. 2 din HCL nr. 21/12.03.2020, de actualizare a devizului general  

       aferent  obiectivului de investiții   ,,Constructie creșă în Comuna Dumbrăvita” care va 

avea următorul cuprins :  

       Art. 2.   Se aprobă valoarea totala a proiectului, in cuantum de 7.140.380,98 lei 

(inclusive TVA) din caree 2.233.834,93 lei este valoarea total eligibila și 4.906.546,05 

lei este valoarea total neeligibilă. 

       Art. 3.  Valoarea totală a proiectului stabilită conform Devizului -anexă la HCL nr. 

21/12.03.2020,  ramâne nemodificată în sună de 7.140.380.98 lei. 

      Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul                     

comunei Dumbrăviţa, prin Biroul contabilitate, taxe si impozite, Compartimentul 

proiecte europene și Compartimentul achizitii  din cadrul Primăriei comunei 

Dumbrăviţa 

      Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică potrivit prevederilor art. 197 alin. (1) și art 243. 

alin. 1 lit e) din OUG nr.57/2019,  privind Codul administrativ : 

➢ Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 

➢ Primarului comunei Dumbrăviţa; 

➢ Biroul Contabilitate, taxe si impozite locale  

➢ Compartimentului proiecte europene și achizitii ; 

➢ Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei; 

                              
            Președinte de ședință 

                   Consilier local                            Contrasemnează pentru  legalitate 

                                                                  Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 

                ………………                                

                   Vasile BLEDEA                                             ………………………… 

                                                              L.S.       Marius ROŞIAN-MITROVICI 

 

 

    Nr. 92 / 27.11.2020 

    Nr. de consilieri prezenţi: 17  

    Adoptată cu  17 voturi ,,pentru’’ , nr. voturi  „abţinere” – 0 , nr. voturi împotrivă – 0 

    Nr. de mandate  in functie: 17 consilieri 

http://www.primaria-dumbravita.ro/


ROMÂNIA                                                                                                  Str. Petofi Sandor nr. 31 

JUDEŢUL TIMIŞ                                                             e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRĂVIŢA          web: www.primaria-dumbravita.ro 

3 

 

 

 

   

CARTUŞ  NECESAR  DE INSERAT  PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL AL 

COMUNEI,  DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI  DE ŞEDINȚĂ  ȘI  CEA  A SECRETARULUI  

GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI  OBLIGATORII  ULTERIOARE ADOPTĂRII  HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL              

AL COMUNEI  NR. 92/2020 

OPERAŢIUNI  EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotărârii1)      27.11..2020  

Comunicarea către primarul comunei2)           /12.2020  

Comunicarea către prefectul judeţului3)           /12.2020  

Aducerea la cunoştinţă publică4+5)           /12.2020  

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4+5) 

          /12.2020 
 

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

          /12.2020 
 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 

al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li 

se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţa publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 
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