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H O T Ă R Â R E A  NR. 10 

din 29 ianuarie 2021 
   privind instrumentarea proiectului intitulat „Reabilitare rețea de aducțiune de 
la frontul de captare, reabilitare stație de tratare a apei, reabilitare și extindere 

rețea de distribuție apă potabilă  în Orașul Chișineu-Criș, județul Arad”                
 

 
 Consiliul Local al Orașului Chișineu Criș,  întrunit în ședință ordinară, în data de 
29.01.2021   
  Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, dl. Chereji Florin Flavius, manifestată prin 
referatul de aprobare privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiilor cuprinse 
în proiectul intitulat „Reabilitare rețea de aducțiune de la frontul de captare, reabilitare 
stație de tratare a apei, reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă  în 
Orașul Chișineu-Criș, județul Arad” aprobat spre finanţare prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor"; 

- Referatul d-lui Senteş Adrian, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Urbanism, 
Amenjarea Teritoriului, Achiziţii Publice şi Investiţii – Primăria Orașului Chișineu-Criș 
prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare rețea de aducțiune de la frontul de captare, 
reabilitare stație de tratare a apei, reabilitare și extindere rețea de distribuție apă 
potabilă  în Orașul Chișineu-Criș, județul Arad”; 

- Solicitarea de completare a documentației pentru obiectivul - Reabilitare rețea de 
aducțiune de la frontul de captare, reabilitare stație de tratare a apei, reabilitare și 
extindere rețea de distribuție apă potabilă în orașul Chișineu-Criș formulată de 
MDRAPFE;  

- Prevederile art. 5, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 28 din 10 aprilie 
2013, actualizată, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

- Prevederile Ordinului nr. 1.851 din 9 mai 2013, republicat, actualizat, 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic și programe de 
dezvoltare socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
servicii şi comerţ pe lângă Consiliul Local al Orașului Chișineu-Criș; 



- 13 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de consilier 
local încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul intitulat 
„Reabilitare rețea de aducțiune de la frontul de captare, reabilitare stație de tratare a apei, 
reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă  în Orașul Chișineu-Criș, județul 
Arad”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Hotărârea se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului - Judeţului Arad; 
- Primarul Oraşului Chisineu-Cris; 
- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; 
- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, achiziţii publice şi investiţii din cadrul 

Primăriei Orașului Chișineu-Criș; 
- Direcţiei economice - Compartiment contabilitate din Primăriei Oraşului Chişineu-Criș. 
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