
 

ROMANIA 

JUDEȚUL BIHOR 

COMUNA LUGAȘU DE JOS 

CONSILIUL LOCAL  

Sat Lugașu de Jos, nr.177- 417315 

Tel/Fax: 0259/34-63-36, Mobil: 0729/90-69-19, 

mail:lugasudejos@yahoo.com Web: www.lugasudejos.ro, CIF: 4411300 
 

 

H O T Ă R Â R E A 

Nr. 12 din 8 februarie 2023  

 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici și a devizului  

general al obiectivului de investiții “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și 

copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor” 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 513 din 06.02.2023 prezentat de domnul viceprimar 

Cofar Cătălin - Nicolae, respectiv raportul de specialitate nr. 514 din 06.02.2023 prezentat de domnul 

Ehupov Norbert – Sașa, având funcția de șef serviciu implementare proiecte, prin care se propune 

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu principalii indicatori 

tehnico-economici și a devizului  general al obiectivului de investiții “Construire centru de zi pentru 

consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor”, 

 

       In conformitate cu prevederile : 

• Ordinului nr. 20.898/2022 ale Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru 

aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național 

de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – 

Reforme sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de 

a fi separați de familie; 

• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții; 

• Art. 20 alin. (1), lit. j), art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și 

completări ulterioare ; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c) și ale alin (6) lit. b) , art. 139 alin (3) lit. g) și ale art. 

196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Lugașu de Jos, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico – economică,  faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul 

de investiții „Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Lugaşu 

de Jos, sat Urvind, județul Bihor”, conform anexei nr. 1 la prezenta, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire centru de 

zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Lugaşu de Jos, sat Urvind, județul Bihor”, 

având o valoare totală de: 1.944.398,92 lei (inclusiv TVA) din care Construcţii - Montaj: 1.264.981,65 lei 

(inclusiv TVA). 
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Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local al 

comunei Lugașu de Jos şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei.   

 

Art. 4. Prezenta hotărârea se va comunica de către secretarul comunei Lugașu de Jos, în vederea 

ducerii salte la îndeplinire cu: 

• Instituția Prefectului Județul Bihor; 

• Sorban Levente, Primarul comunei Lugașu de Jos; 

• Serviciul implementare proiecte; 

• Ministerul Familiei, Tineretului, și Egalității de Șanse. 

 

 

 

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                            COFAR Cătălin-Nicolae         

 

 

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 12                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,   

Nr. total consilieri prezenți 11                                                                                                                                 Mariana SOCOL            
Adoptată cu un nr. voturi: pentru 11                

împotrivă - 

abțineri -  


