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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind aprobarea documentaței tehnico-economice actualizate pentru investiția „Reabilitare,
Modernizare, Dotare Și Extindere Așezământ Cultural Str. Gheorghe Lazăr Orașul, Nr. 8,
Avrig, Județul Sibiu”
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 27 Octombrie 2021;
Luând act de:
-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Referatul de aprobare nr. INT270/20.10.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Biroul Lucrări Publice, Administrare Patrimoniu și
Fond Locativ, înregistrat sub nr.INT270/20.10.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 20 alin. (1) lit.j), art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finațele publice locale
cu modificările ulterioare;
prevederile 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, cu modificări și completări ulterioare;

În temeiul, art. 129 alin . (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) art.196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și
completări ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico – economică actualizată, faza de proiectare
studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, Modernizare, Dotare Și
Extindere Așezământ Cultural Str. Gheorghe Lazăr Orașul, Nr. 8, Avrig, Județul Sibiu”,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare, Modernizare, Dotare Și Extindere Așezământ Cultural Str. Gheorghe Lazăr
Orașul, Nr. 8, Avrig, Județul Sibiu”, după cum urmează:
Valoare totala Investitie (CNI+ UAT Avrig, județul Sibiu)
Valoare fără T.V.A.
T.V.A.
Valoare inclusiv T.V.A.
Mii lei
Mii euro
Mii lei
Mii lei
Mii euro
Total General
4.836.439,84 977.670,83 911.802,46
5.748.242,30
1.161.988,78
Din
care: 3.128.653,61 632.447,31 594.444,19
3.723.097,79
752.612,30
C+M
Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se
abrogă.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.6. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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