ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 214 din 17.09.2019
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Reabilitare DC 97 DN1C – Bozânta Mare 0+000 – 3+300, 3,3 km, oraș Tăuții Măgherăuș”.

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit de îndată, in sedinta extraordinara la data de 17.09.2019
Având în vedere:
• Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 12101/12.09.2019
• Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr.12247/16.09.2019
1. Documentatia tehnico-economica pentru obiectivul ”Reabilitare DC 97 DN1C – Bozânta Mare

0+000 – 3+300, 3,3 km, oraș Tăuții Măgherăuș”, intocmita 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 tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b și c, alin 4 lit. d din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare
DC 97 DN1C – Bozânta Mare 0+000 – 3+300, 3,3 km, oraș Tăuții Măgherăuș”, cu o valoare totală de
1.138.461,57 lei (valoarea include TVA de 19%), din care valoarea C+M de 1.128.820,04 lei (valoarea
include TVA de 19%), conform Devizului general actualizat anexat care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Detaliere Indicatori tehnico-economici:
▪

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 3.950 lei inclusiv TVA

▪

Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.128.820,04 lei inclusiv TVA

▪

Alte cheltuieli: 5.691,53 lei inclusiv TVA

▪

Total investiție cu TVA: 1.138.461,57 lei

▪

Total C+M cu TVA: 1.128.820,04 lei
Art. 2 din HCL – Se aprobă cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local in cadrul

acestui proiect în valoare de 418.745,79 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;
-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
Zaharie Vasile

Contrasemneaza SECRETAR
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