
                
   

R O M Â N I A 
COMUNA MICEȘTII DE CÂMPIE 
          CONSILIUL LOCAL 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 798/21.04.2022 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA” amplasata in 

localitatea Micestii de Cimpie, comuna Micestii de Cimpie, nr. 24A, CF: 25655 
 

 
Consiliul local al comunei Miceștii de Câmpie, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

29.04.2022, în prezenţa a ____ consilieri locali; 
 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 797 din 21.04.2022 al Primarului comunei Miceștii de Câmpie 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investiții “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA” amplasata in localitatea Micestii de Cimpie, 
comuna Micestii de Cimpie, nr. 24A, CF: 25655;  

-raportul nr. 796 din 21.04.2022 al Doamnei Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat 
temporar, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA” amplasata in localitatea Micestii de 
Cimpie, comuna Micestii de Cimpie, nr. 24A, CF: 25655;  

-Certificatul de urbanism nr. 2 din 19.04.2022  eliberat de U.A.T. MICESTII DE CIMPIE; 
-Proiectul nr. 06G/2020  intocmit de SC TOTAL CAD PROIECT SRL-D, cu sediul in municipiul 

BISTRITA, str. Tarpiului, nr.73E, Judetul Bistrita Nasaud, CUI 374456636; 
-Avizul de specialitate nr. ____ din 27.04.2022 din partea Comisie pentru buget, finanțe, 

comerț și servicii publice, administrarea domeniului public  public și privat al comunei la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA” amplasata in localitatea Micestii de 
Câmpie, comuna Micestii de Cimpie, nr. 24A, CF: 25655;  

-Avizul de specialitate nr. ____ din 27.04.2022 din partea Comisie pentru administrație 
publică locală, juridică, protecție socială, apărarea drepturilor omului, sănătate,  
învățământ, cultură, culte, sport, turism, agricultură și silvicultură la la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investiții “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA” amplasata in localitatea Micestii de Câmpie, comuna 
Micestii de Cimpie, nr. 24A, CF: 25655;  

-Avizul de specialitate nr. ____ din 27.04.2022 din partea Comisie pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, comunicare și integrare 
europeană și relații externe la la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și 
a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CAPELA 
MORTUARA” amplasata in localitatea Micestii de Câmpie, comuna Micestii de Cimpie, nr. 24A, CF: 
25655;  

 
În conformitate cu: 
- prevederile  Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul  

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice;   



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

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit “b”, “d” şi “e”, alin. (7) lit. “a”, alin. (9) lit. “a”, art. 
139 alin (1) și alin.(3) lit. “f”, art. 140 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit “a” din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
 

Art.1.Se aprobă Studiul de fezabilitate întocmit de SC TOTAL CAD PROIECT SRL-D, cu 
sediul in municipiul BISTRITA, str. Tarpiului, nr.73E, Judetul Bistrita Nasaud, CUI 374456636, 
pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE CAPELA MORTUARĂ” amplasată in localitatea 
Micestii de Câmpie, comuna Micestii de Câmpie, nr. 24A, CF: 25655,  cu principalii 
indicatori tehnico-economici si Devizul general prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din 
prezenta hotarâre. 

Art.2.Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al 
comunei Micestii de Câmpie. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 
Micestii de Câmpie. 

Art.4.Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu _____ voturi „pentru”, 
_____ voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi; 

Art.5.-Secretarul comunei Micestii de Câmpie va comunica prezenta hotărâre cu : 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Micestii de Câmpie; 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        POP GRIGORE          
            Contrasemnează, 
            SECRETAR DELEGAT TEMPORAR 

        EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA  

   

 

 

 

 

NR.______DIN 29.04.2022 

 
 

 
 
 


