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 HOTARAREA  

Nr. 92  din 28.06.2018 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare  Camin Cultural  Baita (parter si etaj) in  Orasul Tautii Magheraus,  Judetul 

Maramures” 

 

Consiliul Local al oraşuluiTăuţiiMăgherăuş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.06.2018, 

Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 7426/25.06.2018 al Compartimentului Implementare 

Proiecte și Strategii, 

- Raportul de specialitate nr. 7535/26.06.2018 al Serviciului Financiar-Contabil, 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus, 

Analizând prevederile: 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr.50/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare 

- avizul secretarului orașului Tautii Magheraus, 

 Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „b”, alin. 4 lit. „d”, art. 115 alin.(1), lit. „b” coroborat 

cu art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE, 

 

Art. 1  – Se aprobă documentația de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții Reabilitare  Camin Cultural  Baita (parter si etaj) in  

Orasul Tautii Magheraus,Judetul Maramures, cu o valoare totală de 231.528,89 lei, la 

care se adaugă TVA in valoare de 43.990,49 lei, valoare totală cu TVA 275.519,38 lei, , 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Detaliere Indicatori tehnico-economici: 

Finisaje interioare:151.418,72 lei fara tva 

Instalatii electrice:80.110,17 lei fara tva 

 

 Total investitie:  231.528,89  lei fara TVA 

 Total investiție cu TVA: 275.519,38  lei 



 

 

         Art.2. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local  al orasului  pentru realizarea indicatorilor 

in proiectul mentionat. 

 

          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Ardelean Anton, 

prin aparatul de specialitate. 

 

          Art.3.  Prezenta se comunica: 

            -Institutiei Prefectului - Judetul Maramureş; 

  -Primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

            -Serviciului Urbanism şi Amenajarea teritoriului; 

                   -Compartimentului Proiecte si Strategii; 

            -Serviciului financiar contabil; 

            -Se aduce la cunostinta publica prin afişare. 

 

 

                                                             Presedinte de ședință 
                                                               Mureșan Cosmin 

                                                              
                                                                                                                 Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                    Bindila Calin Ioan     
 
     
Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 
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