ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 80 din 28.06.2018
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU
INVESTIȚIA ”REPARAȚII CAROSABIL DJ 109J – STRADA 66 IN ORAȘUL TĂUȚII
MĂGHERĂUȘ, JUD. MARAMUREȘ

Consiliul Local al oraşuluiTăuţiiMăgherăuş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.06.2018,
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 7418/25.06.2018 al Compartimentului Implementare
Proiecte și Strategii,
- Raportul de specialitate nr. 7539/26.06.2018 al Serviciului Financiar-Contabil,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus,
Analizând prevederile:
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr.50/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare
- avizul secretarului orașului Tautii Magheraus,
Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „b”, alin. 4 lit. „d”, art. 115 alin.(1), lit. „b” coroborat
cu art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE,

Art. 1 – Se aprobă Documentația tehnico-economică, Faza DALI și indicatorii tehnicoeconomici pentru investiția ”REPARAȚII CAROSABIL DJ 109J – STRADA 66 IN ORAȘUL
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUD. MARAMUREȘ”, cu o valoare totală de 361.691,28 lei, la care se
adaugă TVA in valoare de 68.721,34 lei, valoare totală cu TVA 430.412,62 lei, din care valoarea C+M
de 361.691,28 lei fără TVA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Detaliere Indicatori tehnico-economici:


Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0.00 lei fara TVA



Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0.00 lei fara TVA



Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 0.00 lei fara TVA



Cheltuieli pentru investitia de baza: 361.691,28 lei lei fara TVA



Alte cheltuieli: 0.00 lei fara TVA



Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar: 0,00 lei


Total investitie: 361.691,28 lei lei fara TVA



Total investiție cu TVA: 430.412,62 lei



Din care C+M: 361.691,28 lei fara TVA



Total C+M cu TVA: 430.412,62 lei cu TVA

Art.2. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local al orasului pentru realizarea indicatorilor
in proiectul mentionat.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Ardelean Anton,
prin aparatul de specialitate.
Art.3. Prezenta se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Maramureş;
-Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
-Serviciului Urbanism şi Amenajarea teritoriului;
-Compartimentului Proiecte si Strategii;
-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afişare.

Presedinte de ședință
Mureșan Cosmin

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie
Adoptata cu unanimitate
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