ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR. 13 din 13.02.2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare
a investitiei ,,Reabilitare si modernizare 13 strazi in satul Siminoc, orasul
Murfatlar, jud. Constanta”, compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate
decontate sau nedecontate pana la 31.12.2016 si valoarea rest de executat
Consiliul Local al orasului Murfatlar, intrunit in sedinta extraordinara din data de
13.02.2017;
Avand in vedere:
- Adresa nr. 2657/17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
si Fondurilor Europene, înregistrată la Primăria oraşului Murfatlar sub nr. 629/27.01.2017
privind măsurile necesare a fi întreprinse pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care, potrivit art.
291 alin. 1, lit.b nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19% începând cu data de
01.01.2017.
- Proiectul de hotarare si Expunerea de motive initiate de Primarul orasului Murfatlar,
Valentin Saghiu;
- Raportul tehnic de specialitate al Biroului Urbanism;
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 si 4 ;
In temeiul prevederilor art. 291 alin. 1, lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru respectarea altor prevederi
legale, art. 36 alin. 2 lit. b alin. 4 lit. d, art. 45 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consliul
Local Murfatlar;
HOTARASTE:
Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati reprezentand noua
valoare a investitiei ,,Reabilitare si modernizare 13 strazi in satul Siminoc, orasul Murfatlar,
jud. Constanta” , compusa din valoarea lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana la
31.12.2016 si valoarea rest de executat prezentati in anexa nr. 1 , parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta Primarului, Institutiei
Prefectului si tutror factorilor interesati.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ..15.. voturi pentru, .-... voturi
impotriva si ..-... abtineri.
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