
                                                                                                                                  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL                                                                          

HOTĂRÂRE   

NR. 34  DIN 13.03.2017 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa actualizarea noului TVA, pentru obiectivul de 
investitii “Reabilitare DC 97 DN 1C- Bozanta Mare  0+000-3+300, 3,3 km, oras Tautii Magheraus” 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, de indata, în şedinţă extraordinara la data 
de  13.03.2017 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 2212/5.05.2016  

 Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 2222/10.03.2017            

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003; 

 devizul general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica  pentru obiectivul de 
“Reabilitare DC 97 DN 1C- Bozanta Mare  0+000-3+300, 3,3 km, oras Tautii Magheraus” 

 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  
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 actualizati reprezentand valoarea lucrarilor rest de 
executat dupa 01.01.2017 “Reabilitare DC 97 DN 1C- Bozanta Mare  0+000-3+300, 3,3 km, oras Tautii 
Magheraus”, după cum urmează:  

-  Asistenta tehnica: 3.950,00 lei fara TVA (nefiind platitor de TVA) 

-  Cheltuieli pentru investitia de baza: 425.125,10 lei fara TVA 

-  Comisioane, taxe si cote legale: 3.188,06 fara TVA (nu se include TVA) 

    Total fara TVA = 432.263,16 lei 

                                    Cu TVA 19%= 513.036.93 lei 

         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 

                                                           Butoi Viorel 

 

                                                                                                            Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                         Bindila Calin Ioan           

                                                                                                               
                                                                       

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie  

Adoptata cu unanimitate . 

Nr .34 /13.03.2017        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                 


