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Consiliul local al comunei Cenad, județul Timiș; 

Având în vedere:  

 -  Referatul de aprobare a d -lui Crăciun Nicolae- primarului comunei Cenad,  județul Timiș, în calitate de inițiator 

al proiectului, privind evaluarea lucrărilor de investiții rămase de executat pentru obiectivul ,, Casa de cultură în comuna 

Cenad, județul Timiș ,, 

-  Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cenad, județul Timiș; 

-  Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

  

În  temeiul  prevederilor:   

•  art.129, alin.2, lit. b, alin.4, lit. d și alin.7, lit. k din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ; 

• art.7 din Legea nr.52 / 2003, privind transparența   decizională   în administraţia   publică locală –

republicată; 

 În baza dispozițiilor art. 196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1. - Se aprobă devizul general actualizat pentru proiectul ,, Casa de cultură în comuna Cenad, județul Timiș, 

anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă scoaterea la licitație publică a diferenței de executat rezultată în urma evaluării de către 

societatea EUROENGINEERING TIMIȘOARA, în sumă totală de 685.219,42 lei, la care se adaugă TVA 130.191,69 lei. 

 Art. 3. - Valoarea supusă licitației s-a stabilit prin reactualizarea prețului de cost a investiției și a impozitelor 

aferente manoperei, fără a fi necesară o expertiză tehnică, deoarece aceste lucrări reprezintă finisaje, cât și achiziționare și 

punere în operă a utilajelor cu montaj.  

 Art.4. - Actualizarea valorii supusă licitației s-a efectuat fără a fi modificată soluția tehnică și a indicatorilor tehnici 

care stau la baza realizării proiectului “Casă de cultură în comuna Cenad, județul Timiș”. 

Art.5. - Primarul comunei CENAD,  jud. Timiş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             Art.6. -Prezenta hotărâre se comunică:  

                     - Instituției Prefectului Județul Timiș-Direcția controlul legalității actelor și contencios administrativ; 

       - Compartimentului  contabilitate, taxe și impozite; 

                    - Se va afișa. 

                                      Președinte de ședință,                                      Contrasemnează, 

                                                    Giuricin Carmen                                            Secretar general, 

                                                                                                                          Marianuț  Miroslav 

 

 
       

HOTĂRÂRE NR.38 

din 27.07. 2020 

privind evaluarea lucrărilor de investiții rămase de executat pentru obiectivul 

“Casă de cultură în comuna Cenad, județul Timiș” 

 


