
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

 MUNICIPIUL DEJ 
Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/214742, Fax 0264/214742, E-mail: primaria@dej.ro 

 

Proiect de hotărâre Nr. __________/__________________  

 
Privind aprobarea: Documentației tehnico - economice și a Indicatorilor tehnico-

economici la faza Proiect Tehnic; Devizului General si a Cererii de Finantare pentru 

investiția 

„MODERNIZARE  STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ-49 STRAZI ”,  JUDETUL 

CLUJ   

 

Primarul municipiului Dej, judeţul Cluj 

 

Având  în vedere:  

Referatul de aprobare nr. 25646 din 22.09.2021, al Serviciul Programe Dezvoltare; 

 Anexa nr. 1, referitoare la principalii Indicatori tehnico-economici ai investitiei la faza PT; 

 Devizul General al obiectivului de investitie (Anexa nr. 2.1); 

 Raportul de specialitate al Serviciului Programe Dezvoltare; 

 Expunerea de motive a primarului municipiului Dej; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii "Anghel Saligny;  

În temeiul prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

  În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4 lit.”d”, ”e”,  şi art. 196 (1 ) lit.”a” şi ale art. 139 alin. 3 

lit.  ”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

completările şi modificările ulterioare 

 

propune spre aprobare Consiliului Local următorul proiect de hotărâre: 

 

ART.1. - Se aprobă documentația tehnico - economica și indicatorii tehnico-economici  la faza de 

Proiect Tehnic, devizul general si cererea de finantare a investiției „MODERNIZARE  STRĂZI ÎN 

MUNICIPIUL DEJ-49 STRAZI ”,  JUDETUL CLUJ , conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.2. - Primarul Municipiului Dej prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

ART.3. – Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Dej în vederea ducerii 

sale la îndeplinire: Primarului Municipiului Dej, Serviciului Programe Dezvoltare, Serviciului Buget 

Contabilitate Financiar- Gestiuni, Serviciului Tehnic și Compartimentului Juridic din cadrul 

Primăriei Municipiului Dej. 
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