ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic si a
devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții
„Modernizare Str. Nicolae Bălcescu din orașul Avrig”
Primarul Orasului Avrig,
Având in vedere:
- HCL Avrig nr.52/2017 privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig
pe anul 2017;
- raportul de specialitate nr.22/759/21.09.2017, intocmit de Biroul Lucrari
Publice, in care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția „Modernizare Str. Nicolae Bălcescu din orașul Avrig”;
Tinand seama de prevederile;
-art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile ulterioare
-art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
- art.V alin.(1), (2) si (4) din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si
completare a unor acte normative cu completarile ulterioare;
-Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificari
ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
In temeiul art.10, art.36 alin.(2) lit.c), alin.(4 ) lit.d), art.45 alin.(2) si art.115
alin.(1) lit.b),
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici – faza Proiect Tehnic si
devizul general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții
„Modernizare Str. Nicolae Bălcescu din orașul Avrig”, dupa cum urmeaza:
- valoare totala a Devizului general – 2.356.028 lei cu TVA inclus, din care
Constructii + Montaj -2.042.052 lei, conform anexei 1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2: Durata de realizare a investiției prevazuta la art.1 este de 24 de luni.
Art.3: Primarul Orașului Avrig prin compartimentele de specialitate vor
asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.4: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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