ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 144 din 07.09.2017
privind aprobarea a indicatorilor tehnico–economici si valoarea investitiei aferente proiectului „Modernizare strazi orasul
Tautii Magheraus Lot 1 ”
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara la data de 07.09.2017
Având în vedere:
 Raportul de specialitate al compartimentului Implementare Proiecte si strategii nr. 8575/29.08.2017
 Raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr.8752/04.09.2017
 Hcl nr.28/03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele de investitii Modernizare strazi
orasul Tautii Magheraus Lot 1 si Lot 2
 devizul aferent obiectivului de investiţii ” Modernizare strazi orasul Tautii Magheraus Lot 1 ”
, elaborat de SC Construct C.D.P. S.R.L.
 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 Se aprobă documentația de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
”Modenizare strazi Oras Tautii Magheraus Lot 1”, cu o valoare totală de 8.393.851,68 lei, la care se adaugă TVA in valoare de
1.579.758,99 lei din care valoarea C+M de 7.392.177 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: 535.000,00 lei fara TVA

Cheltuieli pentru investitia de baza: 7.211.880,00 lei fara TVA

Alte cheltuieli: 649.971,68 lei fara TVA

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

Total investitie: 8.393.851,68 lei fara TVA
9.973.610,67 lei cu TVA

Din care C+M: 7.392.177,00 lei fara TVA
8.796.690,63 lei cu TVA
Art. 2 Se aprobă cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local în sumă de 537.480,68 lei (valoarea include TVA
de 19%).
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;
-Compartiment Proiecte si strategii
-Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afişare,
Presedinte de ședință
Gaie Nicolae Marin

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan
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