
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

1z
HOTARAREA NR. /20,19

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes

local in comuna Baia de Cris , Judetul Hunedoara"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIS JUDETUL HUNEDOARA;
Avind in vedere.

- Proiectulde hotarire nr712019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciactualizatipentru obiectivulde
investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Baia de Cris , Judetul Hunedoara"

- Referatul de aprobare nr7212816.12.2019 a primarului comunei Baia de Cris la proiectul de hotarire aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna
Baia de Cris , Judetul Hunedoara"

-raportu I com partimentu I u i de resort n r. 73128 I 6. 1 2.20 I I
-avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism

nr 7312816.12.2019
ln conformitate cu prevederile cu prevederile OUG nr.2812013 pentru aprobarea Programului National deLUezvoltare Locala,cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.8 din Ordinul nr. 185112013 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUGnr. 2812013 pentru aprobarea PNDL cu
modificarile si completarile ulterioare ,HG 90712016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,OMDRAPFE nr. 359412017
privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNDL pentru judetul
Hunedoara in perioada 2017-2020, arl.44 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare, Hotdr6rii Guvernului nr.2812008 privind aprobarea con{inutului-cadru al documentaliei tehnico-
economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investilii gi lucriri de interventii, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor arl.129 alin 2lit b,alin.4 lit.d,art.'139 alin.1 siart,196 alin 1 lit a din Ordonanta de urgentd
nr. 5712019 privind Codul administrativ

HOTARA$TE:

Art.1 - Se aprobd indicatorii tehnico-economici actualizati din Devizul general actualizat pentru obiectivul de

investilie ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Baia de Cris, Judetul Hunedoara,,"conform Anexei nr. I ,

care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel.

l.Valoare totala a investitieieste de 4.326.640|ei inclusivTVA, din care C+M 4.015.098 lei inclusivTVA
2" Durata de realizare a investitiei este 24 de luni.
A1L.2 - Prezenta hotdr6re se poate contesta conform Legii 55412004 la Tribunalul Hunedoara , in termenul

prevdzut de lege.
Art.3 - Prezenta se comunicd Prefectuluijudelului Hunedoara, Primaruluicomunei Baia de Cris
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Prezenta hotdrAre a fo'st adoptatd,prin vot deschis astfel:un numar de ' voturi "pentru",un numar de

]voturi"impotrivd si un numar de - "abtineri"


