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   HOTARAREA Nr.______ 

 Din 24.05.2011 
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAGAR 

JUDETUL MURES , 

 

              Analizând Expunerea de motive prezentată de domnul Stoica Alin Eugen ,primar al comunei 
Zagar,raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, 
              Având în vedere prevederile OUG nr.105/2010 pentru aprobarea Programului Naţional de 
dezvoltare a infrastructurii,cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr.251/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului 
Naţional de dezvoltare a infrastructurii aprobat prin OUG nr.105/2010, 
              Luând în considerare prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare, 
              În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) ,alin.(2) lit.b),c) şi d),alin.4 lit. d) şi e) , ale art.45 
alin.1 precum şi ale art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOT R ŞTE : 
 

         Art.1. Se aprob  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Alimentare 
cu apa a localitatii Zagar, comuna Zagar,judeţul Mureş”, şi indicatorii tehnico-
economici,conform anexei nr.1 care face parte integrant  din prezenta hot râre. 

              Art.2. Valoarea totală a investiţiei este de3.787,39 mii lei,din care valoarea C+M este de 
3.987,43 mii lei. 

              Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 
              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş,Primarului comuneiZagar si biroului 
financiar contabul din cadrul Primăriei comunei Zagar 

 

. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA  

ILIES MIHAI 

 

 

Contrasemneaza 

Secretar  
MARIA COSMINA ONET 

 
 
 



 
 

 

ROMANIA 
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P R O I E C T  

 

   HOTARAREA Nr.______ 

 Din 29.03.2011 
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş” 
 

 

PRIMARUL COMUNEI   ZAGAR 

JUDETUL  MURES 

 
 
 
 

               Analizând Expunerea de motive prezentată de domnul Stoica Alin Eugen ,primar al 
comunei Zagar,raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, 
              Având în vedere prevederile OUG nr.105/2010 pentru aprobarea Programului Naţional de 
dezvoltare a infrastructurii,cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr.251/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului 
Naţional de dezvoltare a infrastructurii aprobat prin OUG nr.105/2010, 
              Luând în considerare prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare, 
              În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) ,alin.(2) lit.b),c) şi d),alin.4 lit. d) şi e) , ale art.45 
alin.1 precum şi ale art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 

P R O P U N E  

 

         Art.1. Se aprob  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Alimentare 
cu apa a localitatii Zagar, comuna Zagar,judeţul Mureş”, şi indicatorii tehnico-
economici,conform anexei nr.1 care face parte integrant  din prezenta hot râre. 

              Art.2. Valoarea totală a investiţiei este de3.787,39 mii lei,din care valoarea C+M este de 
3.987,43 mii lei. 

              Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 
              Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş,Primarului comuneiZagar si biroului 
financiar contabul din cadrul Primăriei comunei Zagar 

 
 

PRIMAR 

STOICA ALIN EUGEN 
 

 
 



 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE  

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş” 

 
 
 
 
 

In conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr.215 / 2001  
,republicata si având in vedere proiectul  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnicoeconomicipentru obiectivul de investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii 
Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş”. 

Având in vedere cele susenuntate primarul comunei supune spre   aprobarea proiectului 
susuenuntat. 

 
 
 
 
 
 

INTOCMIT  
PRIMAR- STOICA  ALIN EUGEN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE  

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş” 

 
 
 
 
 
 
 

In conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr.215 / 2001  
,republicata si având in vedere proiectul  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnicoeconomicipentru obiectivul de investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii 
Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş”. 

Având in vedere cele susenuntate primarul comunei supune spre   aprobarea proiectului 
susuenuntat. 

 
 
 
 
 
 

INTOCMIT  
PRIMAR- STOICA  ALIN EUGEN   

 
 
 
 



 
 
 
 

 
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş” 

 
 

   

   
       In conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr.215 / 2001  

,republicata si având in vedere   aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico  

economici pentru obiectivul de investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna  
Zagar,judeţul Mureş”. 

Având in vedere cele susenuntate compartimentul de resort este deacord   cu 
propunerea facuta de catre primarul comunei,respectiv aprobarea studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în 
comuna Zagar,judeţul Mureş”. 

 

  
 
 

 

SECRETAR 

ONET MARIA COSMINA  
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna Zagar,judeţul Mureş” 

 
 

   

   
       In conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr.215 /  

2001 ,republicata si având in vedere   aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico economici pentru obiectivul de investiţie  „Alimentare cu apa a localitatii Zagar, în comuna  
Zagar,judeţul Mureş”. 

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 
specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

 

 
PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

IGNAT VASILE           MARIA COSMINA ONET  
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