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  HOTARAREA  

Nr. 123  din 23.08.2018 

 

          Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII 

EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN ORAȘUL 

TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL MARAMUREȘ” 

 

 

Consiliul Local al oraşuluiTăuţiiMăgherăuş, întrunit de indata în şedinţa extraordinară în data de 

23.08.2018, 

Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 9926/22.08.2018 al Compartimentului Implementare 

Proiecte și Strategii, 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus, 

Analizând prevederile: 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice 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 documentaţiile tehnico-economice pentru investiţia „PROIECT INTEGRAT 

PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI 

CULTURALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, 

JUDEȚUL MARAMUREȘ”, precum şi indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea 

estimativă a investiţiei – faza SF/DALI, conform Anexelor nr.1-4, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 2. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului integrat: 

Valoarea totală a investiţiei, fără T.V.A.: 

 total general = 11.974.103,41 lei 

 din care C+M= 8.029.786,25 lei 

Valoarea totală, inclusiv T.V.A.: 

 total general = 14.230.880,80 lei 

 din care C+M = 9.555.445,64 lei 



 

 

 

          Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Ardelean Anton, 

prin aparatul de specialitate. 

 

          Art.4.  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 10 consilieri din 12 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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