
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 70 
din 20.10.2021

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru rest de executat după aplicarea OG 15/2021 
privind Proiectul "înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Covaci. Comuna Sânandrei. judeţul

Timiş"’

Consiliul Local al Comunei Sânandrei, judeţul Timiş, reunit în şedinţă extraordinară, 
convocat de îndată,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9077 din 19.10.2021 privind aprobarea Devizului general 
actualizat pentru rest de executat după aplicarea OG 15/2021 privind Proiectul ’’înfiinţare reţea de 
canalizare în localitatea Covaci, Comuna Sânandrei, judeţul Timiş", iniţiat de primarul Comunei 
Sânandrei-domnul Coman Claudiu-Florin;
- Referatul Primarului Comunei Sânandrei, înregistrat sub nr. 9076/19.10.2021 de aprobare a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru rest de executat după 
aplicarea OG 15/2021 privind Proiectul ’’înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Covaci, 
Comuna Sânandrei, judeţul Timiş”;
- Raportul Compartimentului Achiziţii Publice şi Contracte nr. 9078/19.10.2021 privind aprobarea 
Devizului general actualizat pentru rest de executat după aplicarea OG 15/2021 privind Proiectul 
’’înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Covaci, Comuna Sânandrei, judeţul Timiş”;
-Avizul favorabil al Comisiei nr. 1 din cadrul Consiliului Local Sânandrei;

Văzând Contractul de finanţare nr. 1036/03.04.2021 încheiat cu MDRAP, beneficiar 
Comuna Sânandrei, privind proiectul ” înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Covaci, Comuna 
Sânandrei. judeţul Timiş”;

în conformitate cu prevederile:
- OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- art. 12 alin (4) din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
- art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- art. 129 alin (2) lit. b) şi ale alin (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, .. ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aprobă Devizul general actualizat pentru rest de executat după* aplicarea OG 
15/2021 privind cheltuielile necesare realizării realizării Proiectului ’’înfiinţare reţea de canalizare 
în localitatea Covaci, Comuna Sânandrei, judeţul Timiş”, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Sânandrei.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Comunei Sânandrei;
- MDLAP;
- Compartimentului Achiziţii Publicaşi
- Compartimentului Finaneiar-Cpntâb'îÎ:
- Executant lucrări; /»  / r  ••
- Cetăţenilor prin afişare la avfzier/şî^pîiblicare pe site-ul propriu http://www.primaria-

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL,
Diana-Andreea Muntean

sinandrei.ro.

PREŞEDINTE D
Lucian Nast

INŢĂ,
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Contracte;
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