
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                     
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ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

HOTARAREA  

Nr. 32  din  13.03.2017  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări 

suplimentare la stația de epurare a apelor uzate Merișor”. 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă extraordinara de indata la data 

de  13.03.2017 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice nr. 2231 din 10.03/2017 

 Raportul de specialitate a Serviciului Financiar Contabilitate nr. 2222 din 10.03.2017      

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 

nr.52/2003; 

 Indicatorii tehnico-economici cuprinși în Devizul general, întocmit de către SC 

AMISA PROIECT SRL.  

 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 obiectivul de investiții „Lucrări suplimentare 

la stația de epurare a apelor uzate Merișor”, după cum urmează:  

 

A. Indicatori economici: 

Investitie de baza pentru  realizare zid de sprijin si montare debimetru tip Parshall la 

SEAU Merisor este in valoare de 72.397 ron fara tva la care se adauga 13.755.43 ron 

tva 19% 

 

Indicatori tehnici: 

-realizare zid de sprijin-1 bucata 

-montare debimentru tip Parshall - 1bucata 

 

 

B. Indicator economic 

      Investitie de baza pentru procurare si montare gratare de inox la statiile  de pompare este 

in valoare de 36.224.64 ron fara tva la care se aduga  6882.68 ron tva 19 % 

 

             Indicatori tehnici: 

-procurare si montare gratar de inox 1set x16 bucati  

 

C. Indicatori economici: 

      Investitia de baza instalatii de incalzire la statia de epurare Merisor  este in valoare de 

82658.35 ron la care se aduga tva 19% in valoare de 15705,09 ron 

Servicii de proiectare in valoare de 4450 ron la care se aduga tva 19% in valore de 845.50 ron. 

 



               Indicatori tehnici: 

-lucrari  electrice-1bucata 

-lucrari de incalzire-procurare echipament 1set 

                                 -montare echipamente -17 bucati 

-alte  lucrari  considerate  neceare-10mp     

 

D. Indicatori  economici: 

Investitia de baza pentru conducta by pass treapta biologica la SEAU MERISOR este in 

valoare de 28140.40 ron fara tva la care se aduga tva 19 % in valore de 5346.68 ron 

Servicii de proiectare in valoare de 1100 ron fara tva la care se aduga tva 19% in valoare de 

209 ron 
 

 

           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 

                                                                              Butoi Viorel 

 

                      

                          

 

 

                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan    

 

 

 

Au fost prezenti  14  consilieri din 15  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 

Nr .32/13.03.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        

 
 


