ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
ORAŞ MURFATLAR
HOTĂRÂREA
Nr. 61 din 27.05.2021
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției ,,Construire ansamblu locuințe
sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l.), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D, oraș Murfatlar,
jud. Constanța”, a destinației de locuințe sociale, cât și a cofinanțării de la bugetul local a
categoriilor de cheltuieli prin Programul de construcții locuințe sociale și de necesitate
Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedinţa ordinară azi, 27.05.2021;
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de către Primarul oraşului Murfatlar,
Cojocaru Gheorghe;
- Referat de specialitate întocmit de insp. superior Ciubuc Iuliana;
- Avizul comisiei nr. 4;
Ținând cont de prevederile art. 5 alin. 4, art. 7 alin. 4 din HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și
modificările ulterioare; H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit. d, alin. 7, lit. q, alin. 8 lit.b, art.139 alin.1,
art.196 alin.1 lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție ,,Construire
ansamblu locuințe sociale (58 u.l) și locuințe de necesitate (2 u.l.), P+4E, str. Gral Vasile Milea, nr. 1D,
oraș Murfatlar, jud. Constanța” și a destinației de locuințe sociale, conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta.
(2) Aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul local, conform devizului general al
obiectivului de investiții, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta, pentru: obținerea terenului; asigurarea
utilităților necesare obiectivului de investiții; proiectare și asistență; investiția de bază: - utilaje,
echipamente tehnologice și, funcționale care necesită montaj (exclusiv cheltuielile efectuate pentru
achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele
necesare funcționării acesteia); - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și
echipamente de transport; dotări, active necorporale; alte cheltuieli conexe organizării șantierului,
comisioane, cote, taxe, costul creditului, diverse și neprevăzute, informare și publicitate; cheltuieli pentru
probe tehnologice și teste.
Art.2 Secretarul general al oraşului va comunica prezenta Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa,
primarului oraşului Murfatlar, Serviciului financiar – contabil, precum şi tuturor factorilor interesaţi.
Prezenta a fost adoptată cu …14 voturi pentru, - abţineri, ..-.. voturi împotrivă.

PRESEDINTE,
ENE ION

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
FLORIN VINTILA

