
ROMANIA                                                                                                                     
JUDETUL MARAMURES                                                             
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                          
CONSILIUL LOCAL        

HOTARAREA 
Nr. 90  din 30.04.2020 

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Reconversia si refunctionalizarea terenurilor vacante si neutilizate din zona centrala a orasului Tautii

Magheraus”

Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, întrunit de îndată în şedinţa ordinară de lucru, ÎN DATA
DE 30.04.2020,

Ţinând  cont  de  Raportul  de  specialitate  nr.  4670/23.04.2020  întocmit  de  către  Compartimentul
Implementare Proiecte și Strategii,

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.

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului 
Tăuții Măgherăuș,,

- 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,

HOTĂRĂȘTE:

           Art.  1. Se  actualizează  indicatorii  tehnico-economici  pentru  investiţia  „Reconversia  si
refunctionalizarea  terenurilor  vacante  si  neutilizate  din  zona  centrala  a  orasului  Tautii  Magheraus”,
reprezentând valoarea estimativă a investiţiei – faza SF, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

         Art. 2. Indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului:
Valoarea totală a investiţiei, fără T.V.A.:

total general = 7.390.333,55 lei
din care C+M = 4.322.623,86 lei



Valoarea totală, inclusiv T.V.A.:
total general = 8.779.685,21  lei
din care C+M = 5.143.922,40 lei

Suprafețe:
Amenajare spații verzi = 13.505 mp
Alei pietonale, piste de bicicliști, trotuare = 1.500 mp
Total = 15.005 mp

           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 Implementare Proiecte si Strategii

-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afisare,

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                Gherasim Călin-Ioan                    

                          

            
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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5 ex. CL/BCI
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