
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL ŢĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

./

HOTĂRÂREA nr.3?>
din data de 15 martie 2017

privind aprobarea indicatorilor tehnice-economici actuallzaţi pentru obiectivul
de investiţie "Teatru de vară în oraşul Tăşnad, str. Ştefan cel Mare, jud. Satu

"Mare"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,judeţul Salu Mare;
Analizând Referatul nr. 4695/2017 al administratorului public din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Potrivit prevederilor art. 291 din Legea nr. 227/201 S privind Codul fiscal, cu

modificările ulterioare;
În baza prevederilor Horărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnica-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările
ulterioare;

Conform a prevederilor ert. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (l) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. d), precum şi
ale art. 4S alin. (1) şi (2) lit. a) şi e) din Legea nr.21S12001 a administraţiei publice
locale, republicată În anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT Ă RĂ Ş TE,

Art.l.- Se aprohă indicatorii tehnice-economici actualizaţi pentru obiectivul de
investitie "Teatru de vară în oraşul Tăşnad, str. Ştefan cel Mare, iudo Satu Mare",
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului 'lăşnad.

CONTRASEMNEAZĂ,



ROMANIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA _
la HOTĂRÂREA nr. '::)'::) i2017

Indicatorii tchntco-economtct, actuahzaţi pentru obiectivul de investiţie
"Teatru de vară În oraşul Tăşnad, str. Ştefan cel Mare, jud. Satu Mare"

Valoarea totală: 3.754.944,91 lei
din care: - buget de stat: 3.641.500,31 lei;

- buget local: 11.344,60 lei.
Durata de execuţie: 18 luni

Capacităţi fizice:
- regim de înălţime
- suprafaţa construită
- suprafaţa utilă
- suprafaţa construită desfăşurată

- parter + gradene;
- 1.407,00 m-;
- 1.478,56 m";
_ 1.856.00 m'.


