
ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 54
din data de 27 mai 2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru
obiectivul de investiţie "Primăria Oraşului Tăşnad, Oraş Tăşnad, jud. Satu

Mare"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 914412016 al Compartimentului achiziţii publice,

investiţii şi patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului
Tăşnad;

Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei
pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de
servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

Potrivit prevederilor art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 5 din Anexa nr. 4 la R.G. 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 şi a prevederilor art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) Iit. d),
precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) şi e) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT Ă RĂ Ş T E:

Art.I.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru
obiectivul de investiţie "Primăria Oraşului Tăşnad, oraş Tăşnad, jud. Satu Mare",
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăşnad.
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ANEXA
la HOTĂRÂREA nr. r:;~ 120 l 6

Indicatorii tehnico-economici, actualiza ţi pentru obiectivul de investiţie
"Primăria oraşului Tăşnad, jud. Satu Mare"

Valoarea totală: 4.046.019,60 lei
din care C+M 3.522.929,86 lei

Durata de execuţie: 24 luni

Capacităţi fizice:
- regim de Înălţime
- suprafaţa construită
- suprafaţa construită desfăşurată
- acoperiş tip şarpantă din lemn
- instalaţii electrice, sanitare şi de Încălzire

- S+P+2E+M
- 352,94 mp
- 1.472,40 mp
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