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PRIMARUL COMUNEI  VALEA LARGĂ 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE   

       -din  11.03.2019  - 

-privind   aprobarea Devizului General privind cheltuielile de capital 

necesare realizării obiectivului de investiție: Alimentare cu apă în 

Comuna Valea Largă, Județul Mureș din sursa sistemului zonal Cluj, 

reactualizat în data de 28.02.2019, pentru realizare Drum vicinal  

Rezervor și Redimensionare utilaj pompare existent, din economia pe 

proiect   

  

  Primarul comunei Valea Larga, judetul Mures, Pădurean Beniamin, 

 Având in vedere: 
  Expunerea de motive initiata de primarul comunei Valea Largă din care rezulta necesitatea  

aprobării Devizului General privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: 
Alimentare cu apă în Comuna Valea Largă, Județul Mureș din sursa sistemului zonal Cluj, reactualizat 

în data de 28.02.2019, pentru realizare Drum vicinal  Rezervor și Redimensionare utilaj pompare existent, 

din economia pe proiect  înregistrată sub nr.2081/11.03.2019 
 H.C.L. nr.36/23.10.2018 privind actualizarea Devizului General privind cheltuielile de capital 

necesare realizării obiectivului de investiții ,,Alimentare cu apă în comuna Valea Largă, județul Mureș 
din sursa sistemului zonal Cluj”, conform Devizului General întocmit de către Ing.Mirela Sălăjeanu  (SC 

Domino Construct Instal S.R.L) 

 Prevederile art. 41 si art 44 alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

       Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

      Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare 
  Temeiul  art. 45 alin. (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
P R O P U N E: 

 Art.1. Se aprobă Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 

de investiție: Alimentare cu apă în Comuna Valea Largă, Județul Mureș din sursa sistemului zonal Cluj, 
reactualizat în data de 28.02.2019, pentru realizare Drum vic inal  Rezervor și Redimensionare utilaj 

pompare existent, din economia pe proiect, conform Anexei care  face parte integranta din prezenta  
Hotărâre.   

 Art2.Cu indeplinirea prezentei se încredintează Primarul Comunei Valea Largă. 

 Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului Judetul Mures, Primarului Comunei 
Valea Larga, functionarului cu atributii contabile si functionarului cu atributii de  achizitii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Larga, judetul Mures. 
          INIȚIATOR 

                       PRIMAR                                                                             AVIZAT pentru legalitate 

            PĂDUREAN BENIAMIN                                SECRETAR:  MĂTIEȘ GEMINA IULIANA 


