ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞULTAUTII MAGHERAUS
CONSILIULLOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 10 din 08.03.2021
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a orașului
Tăuții-Măgherăuș”.

Consiliul local al orasului Tautii Magheraus intrunit de îndată in sedinta extraordinara la data de
08.03.2021,
Avand in vedere:
raportul de specialitate nr. 2860 din 04.03.2021 întocmit de către compartimentul
implementare proiecte și strategii,
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.
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 1, 2 și 3,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. a, art. 129, alin. 2, lit. b și c, alin. 4, lit. d din OUG
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE,

Art. 1. Se actualizeazăindicatorii tehnico-economici pentru investiţia „Reconversia si
refunctionalizarea terenurilor vacante si neutilizate din zona centrala a orasului Tautii Magheraus”,
reprezentând valoarea estimativă a investiţiei – faza SF, conform Anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2.Indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului:
Valoarea totală a investiţiei, fără T.V.A.:
total general = 7.390.333,55 lei
din care C+M = 4.691.105,01 lei

Valoarea totală, inclusiv T.V.A.:
total general = 8.779.685,21 lei
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din care C+M = 5.582.414,97 lei
Suprafețe:
Amenajare spații verzi = 13.505 mp
Alei pietonale, piste de bicicliști, trotuare = 1.500 mp
Total = 15.005 mp
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş, prin
compartimentul implementare proiecte și strategii din cadrul primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş.
Art. 4 Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul Orasului Tautii Magheraus;
- Serviciul financiar contabil al primariei,
- Compartimentul implementare proiecte și strategii,
- Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș.

Președinte de ședință,
Bocuț Ancuța-Ioana

ContrasemneazăSecretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
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