ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSLILUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTARAREA
Nr. 103 din 12.10.2017
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie ( DALI ) a indicatorilor tehnico economici si devizului general pentru
obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform
proiect nr. 746/2017 intocmit de SC EXTRUDE STUDIO SRL , din cadrul Proiectului
„Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii comune ”
Consiliul Local al oraşului Murfatlar, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 12.10.2017;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl.Primar –Valentin
Saghiu;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Clincu Mihaela;
- Avizul Comisiei de specialitate nr.1 si 4 ;
- Avizul de legalitate al secretarului ;
In temeiul prevederilor HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,
cu modificarile si completarile la zi , art.36, alin.2, lit.”b”, alin. 4 , lit „d”, art. 45 alin.2 şi ale
art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Murfatlar,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
( DALI ) pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul
eroilor” conform proiect nr. 746/2017 intocmit de SC EXTRUDE STUDIO SRL , din
cadrul Proiectului
„Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea
mostenirii comune ”.
Art. 2 – Aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a devizului general
pentru obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor”
conform proiect nr. 746/2017 intocmit de SC EXTRUDE STUDIO SRL , din cadrul
Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii
comune ”, conform anexelor nr. 1 si 2 , parti integrante din prezenta.
Art. 3- Secretarul oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica
persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ......13....... voturi
pentru, .....…-.... voturi împotrivă şi .....…-....... abţineri.
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