ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Nr. 50071/22.06.2021
Locala; Termen:

Către, Comp. Proiecte pentru Dezvoltare

22.06.2021
Comisia nr. 4; Termen: 22.06.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat pentru
obiectivul :“ Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură„ conform proiect nr.
37/septembrie 2020 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului
„Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune ” cod BSB 1010
Consiliul Local al oraşului Murfatlar, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl.Primar - Cojocaru Gheorghe;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Clincu Mihaela si Zagu Ciprian Constantin
- Avizul Comisiei de specialitate nr.1 si 4 ;
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.129 alin 2 lit.b, alin.4 lit.d, art. 196 alin.1 lit.a,din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local Murfatlar,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Aprobarea
indicatorilor tehnico economici si devizul general actualizat pentru
obiectivul :“Lucrări de amenajare și reparații curte Casa de Cultură ” conform proiect nr.
37/septembrie 2020
intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN
SRL , din cadrul Proiectului
„Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune ” cod BSB 1010, conform anexelor nr. 1 si 2 parti
integrante din prezenta.
Art. 2 - Aprobarea suportării de la bugetul local a diferenței dintre suma stabilită prin devizul
inițial a investitiei cu modificările si completările ulterioare și suma stabilită prin devizul actualizat, in
cuantum de 12.975,17 euro inclusiv TVA, echivalentul a 63.832,65 lei cu TVA.
Art. 3 - Secretarul general al orasului Murfatlar va comunica prezenta Primarului, Institutiei
Prefectului si tutror factorilor interesati..
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ............. voturi pentru,
....…..... voturi împotrivă şi ....…........ abţineri.
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