
                                                                    R  O  M  Â  N  I  A
                                               J U D E Ţ U L  S Ă L A J
                                           ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
                                                  CONSILIUL  LOCAL

                                  

    HOTĂRÂREA nr.96
                                                                      din 29.10.2015                                          

privind aprobarea  documentației tehnice și a principalilor  indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Pietruire strada sat Pusta în orașul Șimleu Silvaniei”

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa publică ordinară în data de  29
octombrie  2015;

Având în vedere:
            - Expunerea de motive nr.14294/2015  a Primarului orasului Şimleu Silvaniei;
            - Raportul de specialitate nr.14295/2015  al Serviciului urbanism;
      -  Avizul  Comisiei  pentru  programe de  dezvoltare  economică  şi  socială,  buget,  finanţe,  servicii,  comerţ  şi
agricultură;
          - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură;

În  baza  prevederilor  art.44  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  art.42  din  Legea  nr.500/2002  privind  finanţele  publice,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  HG  nr.28/2008  privind  aprobarea  conţinutului-cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii și ale art.36 alin 2, lit.b şi c din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

                                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

          Art.1.(1)Se aprobă documentația tehnică și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Pietruire strada sat Pusta în orașul Șimleu Silvaniei”, în valoare totală de 431.506,68 mii lei (inclusiv TVA),  din
care C+M: 431.506,68 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2)Valoarea totală fără TVA a obiectivului de investiţii prevăzut la alin.1 este de 347.989,26 mii lei, din
care C+M: 347.989,26 mii lei.
            Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
         Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului, Serviciul urbanism şi
Direcţia Economică.
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                        - Primarul oraşului  Şimleu Silvaniei

           - Prefectul Judeţului Sălaj
                        - Serviciul urbanism 

           - Direcţia Economică
           - dosar hotărâri.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
                   BEREK ȘTEFAN                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI, 

                                                           ELENA-MARIA MOCAN 
        



   

                                                       


