
 R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
       PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Referitor la: reanalizarea hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 17.08.2020

privind aprobarea contractului de servicii pentru supravegherea
lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri publice din interiorul

comunei Săliștea, județul Alba”

Având în vedere:
- prevederile art. 43, alin. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art.
198  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  art.  6,  7  din  Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;

- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000  privind normele de
tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- contractul de finanțare nr. 998 din 14.03.2018 la comuna Săliștea,

respectiv  nr.  1902  din  06.03.2018  la  M.D.R.A.P.,  încheiat  între  comuna
Săliștea și Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice pentru
proiectul:  “Modernizare  drumuri  publice  din  interiorul  comunei  Săliștea,
județul Alba”;

-  contractul  de  servicii  de  supraveghere  a  lucrărilor  la  obiectivul
”Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea, județul Alba”,
cu  nr.  3010  din  data  de  19.07.2019,  la  comuna  Săliștea,  încheiat între
comuna Săliștea și S.C. CONSULTING BICA S.R.L, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Dealul Furcilor nr. 9, județul Alba;

- prevederile hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 17.08.2020 privind
aprobarea contractului de servicii pentru supravegherea lucrărilor la
obiectivul  „Modernizare  drumuri  publice  din  interiorul  comunei
Săliștea, județul Alba”;

-  adresa  nr.  12277/2/G/SJ/II.C.2  din  01.09.2020  prin  care  solicită
reanalizarea  hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 17.08.2020,
în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNE:



Art. 1.  Aprobarea reanalizării  hotărârii  Consiliului  Local  nr.  45 din
17.08.2020, în sensul că se însușește contractul de servicii  pentru
supravegherea lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri publice
din interiorul comunei Săliștea, județul Alba”.

Art.  2.  După  adoptare  hotărârea  poate  fi  contestată  conform
prevederilor  Legii  nr.  554/2004  privind  contenciosul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare.

Art.  3.  După  adoptare  hotărârea  se  va  comunica,  prin  grija
secretarului  general,  primarului  comunei  Săliștea,  S.C.  CONSULTING BICA
S.R.L,  compartimentelor  de  specialitate  din  cadrul  Primăriei  comunei
Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba.

  INIŢIATOR,                   Avizează 
pentru legalitate,
                PRIMAR                        SECRETAR 
GENERAL
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL                                                      Jr. 
IONESCU MIHAELA-ALINA   

              R O M Â N I A
  JUDEŢUL ALBA

        PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA NR. 
___________/_____________

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre referitor la reanalizarea hotărârii Consiliului
Local nr. 45 din 17.08.2020 privind aprobarea contractului de

servicii pentru supravegherea lucrărilor la obiectivul
„Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea,

județul Alba”

Având în vedere:
-  prevederile  art.  43,  alin.  1  din  Legea  nr.  500/2002  privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d,
art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;

- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  art.  148,  alin.  2  din  Constituția României,
republicată;



-  contractul  de  finanțare  nr.  998  din  14.03.2018  la  comuna
Săliștea, respectiv nr. 1902 din 06.03.2018 la M.D.R.A.P., încheiat între
comuna Săliștea  și  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației
Publice pentru proiectul:  “Modernizare drumuri  publice din interiorul
comunei Săliștea, județul Alba”;

- contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectivul
”Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea, județul
Alba”, cu nr. 3010 din data de 19.07.2019, la comuna Săliștea, încheiat
între  comuna Săliștea  și  S.C.  CONSULTING BICA  S.R.L, cu  sediul  în
municipiul Alba Iulia, str. Dealul Furcilor nr. 9, județul Alba;

-  prevederile  hotărârii  Consiliului  Local  nr.  45  din  17.08.2020
privind aprobarea contractului de servicii pentru supravegherea
lucrărilor  la  obiectivul  „Modernizare  drumuri  publice  din
interiorul comunei Săliștea, județul Alba”;

- adresa nr. 12277/2/G/SJ/II.C.2 din 01.09.2020 prin care solicită
reanalizarea  hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 17.08.2020,
propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost
iniţiat.

Iniţiator,
PRIMAR

Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL

              R O M Â N I A
  JUDEŢUL ALBA

        PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA NR. 
___________/_____________

RAPORT

la proiectul de hotărâre referitor la reanalizarea hotărârii Consiliului
Local nr. 45 din 17.08.2020 privind aprobarea contractului de

servicii pentru supravegherea lucrărilor la obiectivul
„Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea,

județul Alba”



În ceea ce privește proiectul de hotărâre referitor la reanalizarea
hotărârii  Consiliului  Local  nr.  45  din  17.08.2020  privind
aprobarea  contractului  de  servicii  pentru  supravegherea
lucrărilor  la  obiectivul  „Modernizare  drumuri  publice  din
interiorul  comunei  Săliștea,  județul  Alba”,  inițiat  de  domnul
primar Stănilăr Aurel-Emil, având în vedere:
-  prevederile  art.  43,  alin.  1  din  Legea  nr.  500/2002  privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d,
art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;

- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile  art.  148,  alin.  2  din  Constituția României,
republicată;

-  contractul  de  finanțare  nr.  998  din  14.03.2018  la  comuna
Săliștea, respectiv nr. 1902 din 06.03.2018 la M.D.R.A.P., încheiat între
comuna Săliștea  și  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației
Publice pentru proiectul:  “Modernizare drumuri  publice din interiorul
comunei Săliștea, județul Alba”;

- contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectivul
”Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea, județul
Alba”, cu nr. 3010 din data de 19.07.2019, la comuna Săliștea, încheiat
între  comuna Săliștea  și  S.C.  CONSULTING BICA  S.R.L, cu  sediul  în
municipiul Alba Iulia, str. Dealul Furcilor nr. 9, județul Alba;

-  prevederile  hotărârii  Consiliului  Local  nr.  45  din  17.08.2020
privind aprobarea contractului de servicii pentru supravegherea
lucrărilor  la  obiectivul  „Modernizare  drumuri  publice  din
interiorul comunei Săliștea, județul Alba”;

- adresa nr. 12277/2/G/SJ/II.C.2 din 01.09.2020 prin care solicită
reanalizarea  hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 17.08.2020,
propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost
iniţiat.

SECRETAR GENERAL,
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA
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