ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
nr. 97 din 28 .06.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Podeț nr. 1,
str. 93-Valea Roșie Băița”, Tautii Magheraus, judetul Maramures

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, în şedinţă ordinara la data de
28.06.2017







Având în vedere:
Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 5943/26.06.2017
Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 5994/26.06.2017
devizul general pentru obiectivul de „Podeț nr. 1, str. 93-Valea Roșie, Băița ”, intocmit de
SC D.X.F SRL.
OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL
prevederile Legii nr.213/1998 a proprietăţii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a
prevederilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare, a
prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare

avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.

Conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin.4 lit.d, art. 45 al.2 lit e şi art 126 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Podeț nr. 1,
str. 93-Valea Roșie, Băița ”, Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș, , după cum urmează:
1. Valoare totală inclusiv TVA

132.949,61 lei

2. Eșalonarea investiției anul I

132.949,61 lei

3. Durata de realizare

2 luni

4. Capacități( în unități fizice și valorice)
-

Podeț din dale de beton precomprimat L = 4,90m l = 3,50 m

-

Apărări de mal

L = 14,00 m

Art. 2. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local al orasului şi alte surse pentru
realizarea indicatorilor in proiectul mentionat.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl
Ardelean Anton, prin aparatul de specialitate.
Art. 4. Prezenta se comunica:
-Prefectului - judeţului Maramureş;
-Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
-Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
- Compartiment Proiecte si Strategii
-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afişare,
Presedinte de ședință
Câmpan Cosmin Călin Toma

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 13 consilieri din 14 in functie
Adoptata cu unanimitate
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