
 

ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDETUL MARAMURES                                                              

ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 HOTARAREA nr. 181  din 29 .11.2018  

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare de teren in vederea 

realizarii unui loc de joaca, pe strada 73, cartier Baita, orasul Tautii Magheraus” 

 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, in sedinta ordinara la data de  29.11.2018 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 13.806/20.11.2018 

 Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Patrimoniului nr. 14.044/27.11.2018  

 Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 14.018/26.11.2018 

 devizul pentru obiectivul de „Amenajare de teren in vederea realizarii unui loc de joaca, pe strada 73, cartier 

Baita, orasul Tautii Magheraus”, in Judetul Maramures, intocmit de proiectantul SC DFX SRL 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin.4 lit.d, art. 45 al. 2 lit a si e şi art. 126 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

          Art. 1. Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii și indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investitii ”Amenajare de vederea realizarii unui loc de joaca, pe strada 73, cartier Baita, orasul Tautii 

Magheraus”, cu o valoare estimată de 36,076.13 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 6,854.47 lei, insumand o 

valoare totala cu TVA de 42,930.60 lei, după cum urmeaza:  

 Terasamente  820m² - 16.840,21 lei (investitia de bază fara TVA), 20.039,85 lei cu TVA 

 20,53 lei/m² 

 Fundație loc de joacă 450m² - 19.235,93lei (investiția de bază fara TVA), 22.890,75 cu TVA  

42,74 lei/m² 

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; 

  -Primarului orasului Tautii Magheraus; 

              -Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului 

                     -Compartimentului Proiecte si Strategii 

  -Serviciului financiar contabil; 

  -Se aduce la cunostinta publica prin afisare, 

 
                                                            Presedinte de ședință 

                                                               Pop Călin-Dumitru 

                                                                                       

                                  Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     

 

     

 

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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