
ROMANIA                                                                                                                     
JUDETUL MARAMURES                                                             
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                          
CONSILIUL LOCAL        

                                                                            HOTARAREA 
Nr. 126  din 28.05.2020 

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
proiectului «Asfaltare strada 157» ( Ulmoasa).

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit de îndată, in sedinta ordinara la data de 28.05.2020
Având în vedere: 

 Proiectul tehnic  elaborat de RAICAD-GIS SRL,
 Devizul general al obiectivului  “ Asfaltare strada 157”
 Raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii nr. 5853/2020,
 Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-contabil nr. 5864/2020,
 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 Documentatia tehnico-economica faza SF și Indicatori tehnico-economici, pentru

lucrarile ”ASFALTARE STRADA 157 ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUD. MARAMUREȘ”,

cu o valoare totală de 876.504,31 lei la care se adaugă TVA în valoare de 166.535,82 lei, valoarea totală cu

TVA fiind de 1.043.040,13 lei.

Detaliere Indicatori tehnico-economici:

Pentru  investitia  ”ASFALTARE  STRADA  157  ÎN  ORAȘUL  TĂUȚII  MĂGHERĂUȘ,  JUD.

MARAMUREȘ”



Valoarea totala a investitiei, este 876.504,31 lei fără TVA:
Cap. 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului: 0 lei
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților: 8.000 lei
Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 27.700 lei
Cap. 4 Cheltiueli pentru investitia de baza: 827.604,31 lei
Cap. 5 Alte cheltuieli: 13.200 lei
Cap. 6 Chelt. Pentru probe tehnologice si teste: 0 lei

Valoare totala : 876.504,31 lei la care se adaugă TVA în valoare de 166.535,82 lei, valoarea totală cu TVA
fiind de 1.043.040,13 lei.

Termen de realizare: 9 luni, din care 3 luni proiectare faza PTh +DDE, 6 luni executie lucrari

           Art. 2 Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local și din alte surse pentru realizarea proiectului  “
Asfaltare strada 157”.

           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
                                                                Gherasim Călin-Ioan                    

                          

            
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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5 ex. CL/BCI
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