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H O T Ă R Â R E A NR. ........... 
Din................2013 

Privind aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - economici din proiectul “Asfaltare strazi si 
drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„. 

 
 
Consiliul Local al comunei Zagar, judeţul Mures, întrunit în şedinţa ordinar  la data de .................2013; 

Având în vedere: 
  - Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

 - Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Zagar, judetul Mures nr. 912 / 
11.06.2013, privind aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - economici din proiectul “Asfaltare strazi si 
drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„.  

  - Expunerea de motive a primarului comunei Zagar aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - 
economici din proiectul “Asfaltare strazi si drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„ nr.913 / 

11.06.2013 
         - modificarea TVA-ului de la 19% la 24%; 

   -  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
  -  Prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia Publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
       În temeiul art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu 

modific rile şi complet rile ulterioare, 
 

HOT R ŞTE: 
 

  Art. 1 – Se aprob  actualizarea indicatorilor tehnico - economici din proiectul“Asfaltare strazi si 
drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„ 

Proiectul de amenajare strazi si drumuri, va avea la baza, in principal, urmatoarele premize : 
 Modernizarea si asfaltarea drumurilor pe o lungime de 4,962 km, prevede o structura rutiera formata din: 

fundatie de balast de 18 cm grosime dupa compactare , strat de piatra sparta împanata, de 12 cm grosime dupa 
compactare , strat de baza din mixtura asfaltica AB2 de 4 cm, strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm, 
santuri de pamant si rigole pereate precum si acostamente. 

Art. 2 - Contabilul prim riei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri; 
Art. 3 -  Secretarul comunei va comunica prezenta hot râre persoanelor şi autorit ţilor interesate. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
FARCASANU MARIA 

 
Nr.  ..........                                                                               Nr. consilieri în evidenţ        ..... 
Adoptat  la Primaria comunei Zagar,                                         din care prezenţi                   ..... 
Ast zi ..............................                                                       voturi pentru                         .....                                                           
 
                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                          SECRETAR:Onet Maria Cosmina      
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PROIECT  

H O T Ă R Â R E A NR. ........... 
Privind aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - economici din proiectul “Asfaltare strazi si 

drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„. 
 

 
Consiliul Local al comunei Zagar, judeţul Mures, întrunit în şedinţa ordinar  la data de .................2013; 

Având în vedere: 
  - Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

 - Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Zagar, judetul Mures nr. 912 / 
11.06.2013, privind aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - economici din proiectul “Asfaltare strazi si 
drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„.  

  - Expunerea de motive a primarului comunei Zagar aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - 
economici din proiectul “Asfaltare strazi si drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„  nr.913 / 

11.06.2013. 
      - modificarea TVA-ului de la 19% la 24%; 
     -  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modific rile şi complet rile 

ulterioare; 
  -  Prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia Publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
       În temeiul art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu 

modific rile şi complet rile ulterioare, 
 

P R O P U N E 
 

  Art. 1 – Actualizarea indicatorilor tehnico - economici din proiectul“Asfaltare strazi si drumuri in 
Comuna Zagar, judetul Mures„ 

Proiectul de amenajare strazi si drumuri, va avea la baza, in principal, urmatoarele premize : 
 Modernizarea si asfaltarea drumurilor pe o lungime de 4,962 km, prevede o structura rutiera formata din: 

fundatie de balast de 18 cm grosime dupa compactare , strat de piatra sparta împanata, de 12 cm grosime dupa 
compactare , strat de baza din mixtura asfaltica AB2 de 4 cm, strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm, 
santuri de pamant si rigole pereate precum si acostamente. 

Art. 2 - Contabilul prim riei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri; 
Art. 3 -  Secretarul comunei va comunica prezenta hot râre persoanelor şi autorit ţilor interesate. 

 
 

PRIMAR 
TANTAREANU CORNEL ADRIAN 
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

 

Privind aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - economici din proiectul “Asfaltare 
strazi si drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„. 

 
 

 

 

 

 

 

       
        Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire  

la  aprobarea proiectului “PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR 

TEHNICO - ECONOMICI DIN PROIECTUL “ASFALTARE STRAZI SI DRUMURI IN 

COMUNA ZAGAR, JUDETUL MURES„. 

     Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica 

locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de resort  este 

deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

 

 

 

 

 

SECRETAR 

MARIA COSMINA ONET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

Privind aprobarea actualiz rii indicatorilor tehnico - economici din proiectul “Asfaltare 
strazi si drumuri in Comuna Zagar, judetul Mures„. 

 
 

 

 

 

 

 

       
        Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire  

la  aprobarea proiectului “PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR 

TEHNICO - ECONOMICI DIN PROIECTUL “ASFALTARE STRAZI SI DRUMURI IN 

COMUNA ZAGAR, JUDETUL MURES„. 

    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  

STOICA ALIN EUGEN        MARIA COSMINA ONET  
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                       UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

                        COMUNA ZAGAR 
                                                        JUDEŢUL MURES 

___________________________________________________________________________ 
Comuna Zagar, judeţul Mures; cod fiscal: 4565113 ; Tel./Fax: 0265/712412 

 

 
  
 

RAPORT NECESITATE 
 

Nr. 912/11.06.2013 
 

 
 

Prin prezentul raport facem cunoscuta necesitatea atragerii de fonduri de la bugetul de stat sau din 
domeniul privat a unui Proiect de Dezvoltare Economico - Sociala, la nivelul Comunei Zagar, care prevede 
modernizare strazi si  drumuri.  
   Avand la baza aceasta decizie, precum si strategia de dezvoltare pe perioada 2010-2014, consideram 
necesar incheierea unui contract de consultanta cu un consultant de specialitate in vederea atragerii de fonduri 
prin programul de alocatii bugetare conform HG 577/1997 proiectul de dezvoltare economico-sociala, 
incadrandu-se in strategia de dezvoltare a MDRT, deoarece la nivelul comunei nu dispunem de un departament 
de achizitii si proiectare cu personal specializat.    
      Atingerea obiectivului general, se va putea face printr-o abordare integrata a proiectului individual, cu 
denumirea: ASFALTARE STRAZI SI DRUMURI IN COMUNA ZAGAR JUDETUL MURES” 

In functie de necesitatiile comunei se pot identifica, respectiv nominaliza si alte proiecte de interes pentru 
comunitate  

 
 
PRIMAR 

 

CORNEL ADRIAN TANTAREANU   
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