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HOTARAREA NR. 26 DIN 29.05.2020 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a 

principalior indicatori tehnico – economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului 

de  investiţie Modernizare strazi in  Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Sercaita 

 

 

 Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 29.05.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 3196/27.05.2020 a primarului comunei, 

precum şi raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 3197/27.052020, privind 

aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalior 

indicatorilori tehnico – economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de  

investiţie Modernizare strazi in  Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Sercaita; 

            Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
Tinand cont de prevederile art. 44, alin. 1 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, prevederile din H.G. nr 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit.  d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196, alin. 
1, lit. a), art. 197 si   art. 198, alin. 1 si alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1 – Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a 

principalior indicatorilori tehnico – economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului 
de  investiţie Modernizare strazi in  Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Sercaita dupa 
cum urmeaza : 

 
- valoarea totala a investitiei, inclusiv T.V.A.          -  1.346.518,28  lei  
- din care constructii – montaj (C+ M)                    -   1.012.928,24  lei  
 
Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul 

comunei Sinca. 
 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                       SECRETAR GENERAL 
                    LIE NICOLAE                                       GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 
   Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. birou financiar contabil.; 
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
- 1 ex. dosar achizitie 


