
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           
CONSILIUL LOCAL         
 

 HOTARAREA nr. 78  din 25 .05.2017  
 privind actualizare indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Cresa cu 60 locuri program 
normal” 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinara la data de  25.05.2017 
Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 4629/17.05.2017 

 Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 4655/17.05.2017 

  devizul general pentru obiectivul de “Cresa cu 60 locuri program normal (10 ore)” întocmit de către SC 
CONSARD PROIECTARE SRL. 

 HCL nr. 33/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Creșă cu 
60 de locuriprogram normal în orașul Tăuții Măgherăuș”. 

 OUG 28/2013 pentru aprobarea pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală 

 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 pentru 
obiectivul de investitii  “Cresa cu 60 locuri program normal (10 ore)” oras Tautii Magheraus, jud. 

Maramures , după cum urmează:  
 

I. INDICATORI  ECONOMICI ( inclusiv TVA) 

Total general              2.979.156,24 lei 

Din care  

C+M        1.961.072,40 

 

II. INDICATORI  TEHNICI 

- Cladire noua cu functiunea de unitate de educatie timpurie anteprescolara; 

- Regim de inaltime: P+E 

- Lungime cladire: 29.40 m 

- Latime cladire: 20.75 m 

- Suprafata teren amenajata: 3238,00 mp  

- Suprafata construita cladire: 471,81 mp 

- Suprafata construita desfasurata cladire: 943,64 mp 

- POT =(SC/St)%=14,5% 

- CUT=(Sd/St)=0.3 

- Hmax la cornisa fata de CTA:7.23m 

- Hmax la coama fata de CTA:9.20m 

- Hinterior(inaltime nivel): 3.10m 

- Structura portanta din cadre din beton armat pe fundatii izolate sub stalpi si continui sub 

pereti, plansee din beton armat peste parter si etaj  

- Scari din beton armat  

- Acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare tigla metalica  



III. Durata de realizare a investitiei: 12 luni. 

 

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 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 

Nr .78/25.05.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        

 
 


