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HOTARAREA  

Nr. 244  din 18.10.2019  

PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU 

INVESTIȚIA ”CONSTRUIRE CREȘĂ CU 60 DE LOCURI, PROGRAM NORMAL ÎN ORAȘUL 

TĂUȚII MĂGHERĂUȘ” 

 
 

 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit de îndată, in sedinta extraordinara la data de  18.10.2019 

Având în vedere:  

• Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte si Strategii nr. 13744/15.10.2019 

• HCL 79 din 28.06.2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii„CONSTRUIRE CREŞĂ CU 60 DE LOCURI, PROGRAM NORMAL ÎN ORAȘUL TĂUȚII 

MĂGHERĂUȘ” 

• 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, 

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, 

• Raportul procedurii nr.11452 din 29.08.2019 al anuntului de participare simplificat nr. 

SCN1050114/07.08.2019 pentru achizitia  proiectare si executie lucrari in cadrul acestui obiectiv 

• Raportul procedurii nr.12518 din 23.09.2019 al anuntului de participare simplificat nr. 

SCN1051851/30.08.2019 pentru achizitia  proiectare si executie lucrari in cadrul acestui obiectiv 

         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 din HCL – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici reprezentând valoarea 

estimativă a investiţiei – faza SF, „CONSTRUIRE CREŞĂ CU 60 DE LOCURI, PROGRAM NORMAL ÎN 

ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”, proiect finanțat prin Programul Operational Regional, POR Axa 10.1a, 

contract de finantare nr.4317/03.06.2019 ,COD  SMIS 120323, conform Anexei nr.1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 



Detaliere Indicatori tehnico-economici: 

Valoarea totala a investiţiei, conform deviz general: 

 total general = 4.008.188,18 lei 

 din care C+M= 2.903.179,00 lei 

Valoarea totala (INV.), inclusiv TVA: 

 total general = 4.762.297,23 lei 

 din care C+M= 3.454.783,01lei 

 

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

aparatul de specialitate. 

 

           Art. 3.  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 

                                                                   Zaharie Vasile 

                                                                                       

                              

  

 

                                                                             Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan     

 

 

 

 

 

  

Au fost prezenti 11 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .244/18.10.2019        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 
 


