ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
nr. 115 din 20.07.2017
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“ Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Tautii Magheraus, judetul Maramures”

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, în şedinţă ordinara la data de
20.07.2017
Având în vedere:
Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 6792/17.07.2017
devizul general pentru obiectivul de “ Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Tautii
Magheraus, judetul Maramures”, intocmit de SC Arhabitat 2015 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
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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea
lucrarilor la obiectivul de investitii “ Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe, Tautii
Magheraus, judetul Maramures”, după cum urmează:

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 11,2000 mii lei fara TVA

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 38,40000 mii
lei fara TVA.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 69, 42885 mii lei fara TVA

Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.731,68500 mii lei fara TVA

Alte cheltuieli: 90,46274 mii lei fara TVA

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

Total investitie: 2.941,17659 mii lei fara TVA
3.498,67014 mii lei cu TVA
 Din care C+M: 2.448,83097 mii lei fara TVA
2.914,10885 mii lei cu 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:
-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 12 consilieri din 14 in functie
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