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Hotarârea nr.15 /27.04.2018  cu privire la modificarea listei de investitii 
aprobata prin HCL Nr. 5/21.02.2018 
 
Consiliul Local al Comunei Bixad 
Având  în vedere  
 
Proiectul de hotarare si expunerea de motive ale primarului Comunei, 
- raportul compartimentului financiar contabil si achizitii publice al primăriei Comunei 
Bixad, 
- raportul comisiei de  specialitate a Consiliului local , 
-Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, HCL Nr. 5/21.02.2018 
-Legea nr.273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
- prevederile art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 39, alin. (1) - (3) si art. 63, alin. (4), lit. 
„b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), si (2) lit. ”a” si ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 

Art. 1. Se aproba modificarea listei  de investitii dupa cum urmeaza: 
Pe lista 1A 
             La capitolul 70 se va introduce pozitia III-A-1 pentru obiectivul 
Modernizare iluminat public- instalare echipamet LED cu suma de 32.000 lei. 
             La capitolul 84: 

-  pozitiaV-B-2 se modifica valoarea prevazută cu valoarea de 512.000 lei. 
-   Se va introduce pozitia V-B-3pentru obiectivul Îmbracaminte din beton de 

ciment pe strada Joseni,în comuna Bixad, județul Satu Mare-etapa1 cu valoarea 
de 490.000 lei. 

- Se va introduce pozitia  V-B-4 pentru obiectivul Asfaltare strada Torzeni cu 
valoarea de 500.000. 

        Pe lista 1A/anexa 1B 
     La II-Dotări independente se vor introduce urmatorele cheltuieli de investitii: 
           La pozitia II-5se va introduce obiectivul Realizare pagina web primărie cu 
valoarea de 6.700. 
           La pozitia II-6 se va introduce obiectivul  Program informatic stare civilă cu 
valoarea de 5.600 lei. 



     La III-Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate,a studiilor de 
fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investii. 
            La pozitia III-9 se va introduce obiectivul Expertiza tehnica Alimentare cu apa 
in localitatile Boinesti, Bixad, Trip cu valoarea de 23.000 lei. 
 Art.2. Hotărârea adoptată se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 
Bixad şi prin publicarea pe pagina de internet.  
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii  adoptate se încredinţează  compartimentul  
financiar contabil si achizitii publice al primăriei. 
Art.4. Hotărârea  adoptată se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,  
Primarului ales al comunei Bixad,  compartimentului financiar contabil si achizitii 
publice.                                                                                                                
                                                Bixad, 27. 04. 2018   
Preşedinte de şedinţă, 
consilier,             Contrasemnează ,                
Ioan DOBIE      Secretar U.A.T.  ,    
                                                                              Mioara  COJOCARU     
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