
 

ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                     

JUDETUL MARAMURES                                                              

ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                           

CONSILIUL LOCAL         

 

 HOTARAREA nr. 17  din 28 .02.2019  

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  ”REFACERE 

PODET NR. 4 –STRADA 107-VALEA JIDOVIEI , NISTRU” 

 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit, in sedinta ordinara la data de  28.02.2019 

Având în vedere:  

 Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 2.190/26.02.2019 

 Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr. 2291 /26.11.2018 

 Documentatia tehnico-economica  pentru obiectivul de „Refacere podet nr. 4- strada 107- Valea 

Jidoviei”, intocmita de proiectantul SC DFX SRL 

 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. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.d, art. 45 al. 2 lit a si e şi art. 126 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

          Art. 1. Se aprobă Documentația tehnico-economică, Faza Proiect tehnic și  indicatorii tehnico-

economici pentru lucrarile ” REFACERE PODET NR. 4 –STRADA 107-VALEA JIDOVIEI, NISTRU”, cu 

o valoare totală de 379.234,19 lei, la care se adaugă TVA in valoare de 72.289,19 lei, valoare totală cu TVA 

451.289,19 lei, după cum urmeaza:  

 

1. Valoarea totala a investitiei, este: 

      Valoare totala :394.973,27 lei fara TVA, respectiv  valoare totală cu TVA 470.018,19 lei. 

 

2. Indicatori pe unitati fizice conform devizului general: 

4.1 Constructii si instalatii 

4.1.1.Lucrari pregatitoare :demolari,deviere ape, rampe de acces si podet de acces provizoriu -15.317,31 lei 

fara TVA 

4.1.2. Executie culei – 33.357,34 lei fara TVA 

4.1.3. Suprastructura – 57.190,97 lei fara TVA 

4.1.4. Ececutie aparari de mal si canal betonat – 265.196,71 lei fara TVA 

4.1.5.Rampe de acces -60 mp – 8.172,29 lei fara TVA 

 

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; 

  -Primarului orasului Tautii Magheraus; 

            -Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului 

                   -Compartimentului Proiecte si Strategii 

  -Serviciului financiar contabil; 

  -Se aduce la cunostinta publica prin afisare, 

 

 

 
                                                             Presedinte de ședință 

                                                               Rațiu Adrian 

                                                                                       

                                 

 

                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     

 

       

 

 

 

 

 

Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .17 /28.02.2019        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 


