
ROMANIA                                                                                                                     
JUDETUL MARAMURES                                                             
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                          
CONSILIUL LOCAL        

HOTARAREA 
Nr. 67 din 12.02.2020 

privind aprobarea  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRARILE
”Drumuri de acces și parcări pentru Parc Hoșteze Etapa II,  oraș Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș”

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit de îndată, in sedinta extraordinara la data de 12.02.2020
Având în vedere: 

 Proiectul tehnic  elaborat de S.C. DXF SRL,
 Devizul general al obiectivului  “ Drumuri de acces și parcări pentru Parc Hoșteze Etapa II,  oraș Tăuții

Măgherăuș, jud. Maramureș”
 Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii nr. 1673/11.02.2020,
 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. 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 aprobă Documentația tehnico-economică, Faza Proiect tehnic și  indicatorii tehnico-economici pentru

lucrarile  “  Drumuri  de  acces  și  parcări  pentru  Parc  Hoșteze  Etapa  II,   oraș  Tăuții  Măgherăuș,  jud.

Maramureș”, cu o valoare totală de 772.998,20 lei, la care se adaugă TVA in valoare de 146.869,66 lei, valoare totală

cu TVA 919.867,86 lei.

Detaliere Indicatori tehnico-economici:

Pentru  investitia  “Drumuri  de acces  și  parcări  pentru Parc Hoșteze  Etapa II,   oraș  Tăuții  Măgherăuș,  jud.

Maramureș”

Valoarea totala a investitiei, este:

Valoare totala : 772.998,20 lei, la care se adaugă TVA in valoare de 146.869,66 lei, valoare totală cu TVA 919.867,86

lei.

Indicatori pe unitati fizice conform devizului general:

Montare borduri și lucrări de pregătire L=450 m – 90.022,14 lei (investitia de baza fara TVA) – 200,05 lei/m



Zid de sprijin L=92 m- 153.210,25 lei (investitia de baza fara TVA) – 1.665,33 lei/m

Strat de uzură din beton asfaltic BA16 g= 6 cm , S=7.500 m2 -468.366,41(investitia de baza fara TVA) – 62,45 lei/m2

Marcaje și indicatoare rutiere - 43692, 52 lei(investitia de baza fara TVA )

Drum de acces la proprietăți L=405 m2- 24.847,86lei (investitia de baza fara TVA)-61,35 lei/m.

           Art. 2 Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local și din alte surse pentru realizarea proiectului  “ Drumuri
de acces și parcări pentru Parc Hoșteze Etapa II,  oraș Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș”.

           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 Implementare Proiecte si Strategii

-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afisare,

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                      Bocuț Ancuța                    

                                      
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
Nr. 67 din 12.02.2020     
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