
                                                                                                               
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA  
COMUNA SURDILA GRECI  
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                               HOTǍRÂREA 
                                                                      nr. 59 
                                                               din: 13.12.2019               

 
privind : privind modificarea art. 4 al HCL nr.13/10.03.2017 cu privire la aprobarea Documentatiei de avizare 
pentru lucrari de interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului: „Modernizare 
drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in Comuna Surdila 
Greci”, abrogarea art.1 alin.(2) din H.C.L nr. 26/31.05.2019 privind modificarea art.1 al H.C.L. nr. 
14/12.04.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului: „Modernizare drumuri de legatura 
DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in Comuna Surdila Greci”si completarea 
art.1 alin (1) al H.C.L nr.  53/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului: 
„Modernizare drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in 
Comuna Surdila Greci” 
 

                   Având in vedere: 
        
       - Referatul intocmit de compartimentul “ Dezvoltare Ruralǎ si Achizitii Publice ” aprobat de primar; 
       - Referatul de aprobare al primarului comunei; 
       - Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local respectiv Comisia pentru 
programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei,  agricultură, gospodărire comunală, servicii şi control; 
       -  Devizul General actualizat privind indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului:„ Modernizare 
drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in Comuna Surdila 
Greci”. 
      -  O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala ; 
             In conformitate cu: prevederile art.139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

H O T A R A S T E: 
 

             Art. 1. Se modifica art. 4 al H.C.L. nr.13/10.03.2017 cu privire la aprobarea Documentatiei 
de avizare pentru lucrari de interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului: 
„Modernizare drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare 
in Comuna Surdila Greci”,  care va avea urmatorul cuprins : 

         „Se aproba cofinantarea proiectului de la bugetul local, in valoare de 232.874,64 lei cu TVA” . 
            Art. 2 .  Se  abroga art.1 alin.(2) din H.C.L. nr. 26/31.05.2019 privind modificarea art.1 al 
H.C.L. nr. 14/12.04.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului: „Modernizare 
drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in Comuna 
Surdila Greci” 
          Art.  3.  Se completeaza art.1 alin (1) al H.C.L. nr.  53/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor 
economici ai obiectivului: „Modernizare drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si 
realizare trotuare in Comuna Surdila Greci” 
care va avea urmatorul cuprins : 
 

 



                     „Valoarea totala cu TVA:              11.730.665,49 lei 
                             Valoarea totala fara TVA:              9.874.309,04 lei 
                             Investitia de baza cu TVA:          11.096.061,67 lei 
                             Investitia de baza fara TVA:          9.324.421,57 lei   
                             Lungimea totala a drumurilor modernizate: 6,556 km  
                             Lungimea totala a trotuarelor : 37,451 km” 
                     Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotǎrâri se insarcineazǎ dl. Meiroșu Ionel   
primar al comunei Surdila Greci, județul Braila, responsabil legal al proiectului. 
                 Art. 4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotǎrâre va fi comunicatǎ persoanelor 
interesate. 

 
   PRESEDINTE SEDINTA,                                                                                               CONTRASEMNEAZA 
     BUTISEACA NECULAI                                                                                      SECRETAR GENERAL COMUNA , 
                                                   DUMITRU GINA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA  
COMUNA SURDILA GRECI  
PRIMAR 
 
 

                                                                PROIECT DE HOTARARE 

                        privind : privind modificarea art. 4 al HCL nr.13/10.03.2017 cu privire la aprobarea Documentatiei 
de avizare pentru lucrari de interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului: 
„Modernizare drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in 
Comuna Surdila Greci”, abrogarea art.1 alin.(2) din H.C.L nr. 26/31.05.2019 privind modificarea art.1 al H.C.L. 
nr. 14/12.04.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului: „Modernizare drumuri de 
legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in Comuna Surdila Greci”si 
completarea art.1 alin (1) al H.C.L nr.  53/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai 
obiectivului: „Modernizare drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare 
trotuare in Comuna Surdila Greci” 
 

                   Având in vedere: 
       - Referatul intocmit de compartimentul “ Dezvoltare Ruralǎ si Achizitii Publice ” aprobat de primar; 
       - Referatul de aprobare al primarului comunei; 
       - Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local respectiv Comisia pentru 
programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei,  agricultură, gospodărire comunală, servicii şi control; 
       -  Devizul General actualizat privind indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului:„ Modernizare 
drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in Comuna Surdila 
Greci”. 
      -  O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala ; 
             In conformitate cu: prevederile art.139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

H O T A R A S T E: 
 

             Art. 1. Se modifica art. 4 al H.C.L. nr.13/10.03.2017 cu privire la aprobarea Documentatiei 
de avizare pentru lucrari de interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului: 
„Modernizare drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare 
in Comuna Surdila Greci”,  care va avea urmatorul cuprins : 

         „Se aproba cofinantarea proiectului de la bugetul local, in valoare de 232.874,64 lei cu TVA” . 
            Art. 2 .  Se  abroga art.1 alin.(2) din H.C.L. nr. 26/31.05.2019 privind modificarea art.1 al 
H.C.L. nr. 14/12.04.2019 privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului: „Modernizare 
drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si realizare trotuare in Comuna 
Surdila Greci” 
          Art.  3.  Se completeaza art.1 alin (1) al H.C.L. nr.  53/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor 
economici ai obiectivului: „Modernizare drumuri de legatura DC 290 si DC 329, extindere asfaltare strazi si 
realizare trotuare in Comuna Surdila Greci” 
care va avea urmatorul cuprins : 
 

 



                     „Valoarea totala cu TVA:              11.730.665,49 lei 
                             Valoarea totala fara TVA:              9.874.309,04 lei 
                             Investitia de baza cu TVA:          11.096.061,67 lei 
                             Investitia de baza fara TVA:          9.324.421,57 lei   
                             Lungimea totala a drumurilor modernizate: 6,556 km  
                             Lungimea totala a trotuarelor : 37,451 km” 
                     Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotǎrâri se insarcineazǎ dl. Meiroșu Ionel   
primar al comunei Surdila Greci, județul Braila, responsabil legal al proiectului. 
                 Art. 4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotǎrâre va fi comunicatǎ persoanelor 
interesate. 

 
                                                                                      PRIMAR, 

IONEL MEIROSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


