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JUDETUL MARAMURES                                                              

ORASUL TAUTII-MĂGHERAUS                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 HOTARAREA 

 Nr. 185  din 29 .11.2018  

 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizare 

străzi Oraș Tăuții Măgherăuș Lot 1”, 
 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, in sedinta ordinara la data de  29.11.2018 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 14.107/27.11.2018 

 Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Patrimoniului nr. 14.123/28.11.2018, 

 Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 14115/26.11.2018 

 devizul pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi Oraș Tăuții Măgherăuș Lot 1”,, intocmit de proiectantul SC 

DRUMEX SRL 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin.4 lit.d, art. 45 al. 2 lit a si e şi art. 126 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

           Art. 1  – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici in urma intocmirii Proiectului Tehnic si detaliilor de 

executie si a dispozitiei de santier nr.1  din 20.08.2018 pentru obiectivului de investiții ”Modernizare străzi Oraș Tăuții 

Măgherăuș Lot 1”, cu o valoare totală de 9.838.837,69 lei (valoarea include TVA de 19%), din care valoarea C+M de 

9.628.351,54 lei (valoarea include TVA de 19%), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Detaliere Indicatori tehnico-economici: 

 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 161.951,84 lei inclusiv TVA 

 Cheltuieli pentru investitia de baza: 9.625.971,54 lei inclusiv TVA 

 Alte cheltuieli: 48.534,31 lei inclusiv TVA 

 Total investiție cu TVA:  9.838.837,69 lei cu TVA 

     Total C+M cu TVA: :  9.628.351,54 lei inclusiv TVA 

           Art. 2  – Se aprobă cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local in cadrul acestui proiect în valoare  de 

402.707,70 lei (valoarea include TVA de 19%). 

           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; 

  -Primarului orasului Tautii Magheraus; 

              -Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului 

                       -Compartimentului Proiecte si Strategii 

  -Serviciului financiar contabil; 

  -Se aduce la cunostinta publica prin afişare, 

 

                                                                    Presedinte de ședință 

                                                                      Pop Călin-Dumitru 

                                                                                       

                                  Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan     

 

     

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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