ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
nr. 59 din 18.04.20126
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul Capela Mortuara in
localiatatea Busag, Orasul Tautii Magheraus
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara de indata la data de
18.04.2016
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului,.
 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii
nr.52/2003;
 estimarea financiara întocmita de arh. Florin Dan Florut– SC Aedilis Proiect SRL Baia Mare
 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 indicatorii tehnico economici pentru proiectul Capela Mortuara in localiatatea
Busag, Orasul Tautii Magheraus , astfel:

I.
Nr
1
2
3
4
5

INDICATORI TEHNICI
Destinatia
Parter
Pridvor
Antreu
Spatiu depozitare
Spatiu depozitare
Capela

mp
20,66
3,80
1,65
1,65
38,31

Toatal suprafata utila
Total desfasurata construita

66,07
76.30

II. INDICATORI ECONOMICI
Valoarea investitiei

244.203 lei

+ 42.094 lei (TVA)

= 293.044 lei.

-

cheltuielile pe categorii de lucrari conform Deviz estimativ – Total :
o
o

o

cap.3. Cheltuieli pentru proiecrtare si asistenta tehnica
cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza
cap.5. Alte cheltuieli

293.044 lei

13.393 lei
252.850 lei
26.801 lei

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;
-Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
-Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afişare,

Presedinte de ședință
Zaharie Vasile

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu 14 voturi pentru si 1 abtinere(Iacob Vasile Dorel) .
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