
                                                                                                                                                                                                        
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL                                                                          

 HOTĂRÂREA   

NR. 16  DIN 31 .01.2018 

cu privire  aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii 

“Amenajarea și punerea în valoare a Monumentului Eroilor din orașul Tăuții Măgherăuș” 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară in data de  31.01.2018  

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al serviciului Proiecte si Achizitii             

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, 

 documentaţia, faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii Amenajarea și 

punerea în valoare a Monumentului Eroilor din orașul Tăuții Măgherăuș, elaborat de SC 9 Optiune 

SRL  

 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 din HCL – Se aprobă documentația de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții „Amenajarea și punerea în valoare a Monumentului Eroilor din orașul Tăuții 

Măgherăuș”, cu o valoare totală de 379.224,37 lei, la care se adaugă TVA in valoare de 71.680,52 lei, valoare 

totală cu TVA 450.904,89 lei, din care valoarea C+M de 326.413,82 lei fără TVA, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Detaliere Indicatori tehnico-economici: 

 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0.00 lei fara TVA 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0.00 lei fara TVA 

 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 26.488 lei fara TVA 

 Cheltuieli pentru investitia de baza: 345.914 lei fara TVA 

 Alte cheltuieli: 6.822,37 lei fara TVA 

 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar: 0,00 lei 

 Total investitie:  379.224,37  lei fara TVA 

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: 

  -Institutiei Prefectului - judeţului Maramureş; 

  -Primarulului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

            -Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului 

  -Serviciului financiar contabil; 

                   - Compartimentului proiecte si achizitii 

  -Se aduce la cunostinta publica prin afişare 

 
                                                          Presedinte de ședință 

                                                           Ispasoiu Pompiliu 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                    Bindila Calin Ioan                   

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    12   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr. 16/31.01.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


