ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
coNSrLruL LocAL oRA$ULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA NR. 16/2017
privind aprobarea indicalorilor tehnico-economici actualizati dupe modificarea TVA
pentru investitia ,,Reabilitarea strada David Ferenc din ora9ul Cristuru Secuiesc,
jud, Harghita"

Consiliul Local al oraqului Cristuru Secuiesc, intrunit la gedintd in data de

31

ianuatie 2017;
Avand in vedere proiectul de hotarAre al primarului din 30 ianuarie 2017, raportul
Compartimentului PIILAPEMP, precum qi raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru
programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finante, administrarea domeniului
public ai privat al oragului 9i nr. 2 pentru amenajarea teritoriului 9i urbanism, rcalizatea
lucrdrilor publice, proteclia mediului, conservarea monumentelor istorice $i de
a rh

itectu re;

privind finalele publice locale 9i a
Tinand cont de prevederile Legea n.27312006
Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionale in administralia public6;
Pe baza prevederilor art. 36 alin (a) lit d), art 44 $i 45 din Legea N.21512001
privind administralia publicd localiS, republicat in temeiul Legii nr. 286/2006;

Hotiragter
Art. 1. Se aprobd Studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici 9i valorici
ai investitiei investitii ,,Reabilitarea strezii D6vid Ferencz", dupa cum urmeaza:
1.376,'16 m.
- Lungimea totale a strdzilor:
6,00 m.
- Letimea pe4ii carosabile:
25
kmlh.
- Viteza de Proiectare:
- Strada de categoria lV qi V, cu doua benzi de circulalie.
- Trotuar in lelme 1 ,5 9i 2 m pe ambele pa(i.
1 .997,00 m.
- Canalizare Pluvial6:
2.885 mp.
- Parceri cu l5lime de 5 m:
Valoarea lucrerilor de investilie este:
4:100.237,00 lei
- Lucrdri de drum+Trotuar+Parceri:
787.781,00 lei
- Canalizare
- Chelt. proiectare, taxe avize diverse gi neprevAzute 522.315,00 lei
4.365.703,00 lei
TOTAL (cu TVA):
general
pentru
lucrarile
de
investitii
aproba
Devizul
Art.2. Se
,,Reabilitarea strazii
parte
prezenta
hoterare.
integrant6 din
Devid Ferencz", prezenta,tiin anexe, care face
Art.3. Compartimentul P.l. LL.A.P.E.M.P din cadrul Primariei oragului Cristuru
Secuiesc va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hoterari.
Art.4. Prezenta se comunica viceprimarului oraiului Cristuru Secuiesc, Biroului
de Urbanism, Compartimentului P.l.l.L.A.P.E.M.P si Compartimentului de contabilitate,
impozite gitaxe locale din cadrul Primeriei oragului Cristuru Secuiesc.

pluviald:

Cristuru Secuiesc, la31 ianuatie 2017.
e Sedinlei,
artha No6mi

Contrasemnal pentru legalitate:
Secretar,

