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CONSILIUL LOCAL         

 

 

                                                                                 HOTARAREA 

  Nr. 132   din 03 .08.2017  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii„Reparații structuri 

rutiere în incinta liceului Traian Vuia – Orașul Tăuții Măgherăuș”. 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată, în şedinţă extraordinara la data de  03.08..2017 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 7517/01.08.2017 

 Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr.   7520/01.08.2017.  

 devizul general  pentru obiectivul de investitii „Reparații structuri rutiere în incinta liceului Traian 

Vuia – Orașul Tăuții Măgherăuș” întocmit de SC DXF SRL. 

  OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL 

 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. 

 avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. 

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  pentru obiectivul de investitii  „Reparații structuri rutiere 

în incinta liceului Traian Vuia – Orașul Tăuții Măgherăuș” după cum urmează: 

 

 - Reparatii structuri rutiere in incinta Liceului  Traian Vuia: 

1.1   Lucrari  de canalizare ape  pluviale -134.311,37  ron fara tva; 

1.2 Refacere structuri rutiere -262.051,19 ron fara tva 

- Total  valoare fara tva 396.362,56 ron  

- Tva 19%: valoare 75.308,89 ron  

- Total  valoare:cu tva:471.671,45 ron                  

-      

           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 

                                                               Câmpan Cosmin Călin Toma 

 

                      

                        

 

                                                                                                                               Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                    Bindila Calin Ioan    

 

 

 

 

 

Au fost prezenti  9   consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       . 

Nr .132/03.08.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        


