ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 167 din 27 .06.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizare
strada 3 pe o lungime de 330m in orasul Tautii Magheraus”

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, in sedinta ordinara la data de 27.06.2019
Având în vedere:
• Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 8126/25.06.2019
• Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr.
Documentatia tehnico-economica pentru obiectivul ”Modernizare strada 3 pe o lungime de 330m
in orasul Tautii Magheraus”, intocmita de proiectantul SC DFX 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 tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, 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 din HCL – Se aprobă Documentația tehnico-economică, Faza Proiect tehnic și indicatorii
tehnico-economici pentru lucrarile ” Modernizare strada 3 pe o lungime de 330m in orasul Tautii
Magheraus”, cu o valoare totală de 763.923,86 lei, la care se adaugă TVA in valoare de 145.145,53 lei,
valoare totală cu TVA 909.069,39 lei.

Detaliere Indicatori tehnico-economici:
Pentru investitia” Modernizare strada 3 pe o lungime de 330m in orasul Tautii Magheraus”

1. Valoarea totala a investitiei, este:
Valoare totala :763.923,86 lei fara TVA, respectiv valoare totală cu TVA 909.069,39 lei.

2. Indicatori pe unitati fizice conform devizului general:
• Canalizare pluvială L=330m; Ø600
-408.092,47 lei (investiția de bază fără TVA) > 1.236,64 lei/m
•

Structuri rutiere noi și consolidare structuri rutiere 2.050m²
- 355.831,39 lei (investiția de bază fără TVA) > 173,58 lei/m²

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;
-Primarului orasului Tautii Magheraus;
-Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului
-Compartimentului Proiecte si Strategii
-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afisare,
Presedinte de ședință
Șomcutean Marinică

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

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