
ROMANIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr . ./"1--

din data de 2 mai 2018

privind aprobarea indicatorilor tehntco-economtct pentru cbtecnvut de investiţie
"REPARAŢlI LA BARAJELE TĂŞNAD J şi II
ORAŞUL TĂŞNAD.J1JDETUL SATU MARE"

(

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 8061/2018 al Cabinetului Primarului Oraşului Tăşnad;
Potrivit prevederilor art. 291 din Legea 1lT. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările ulterioare;
in baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor rehmco-economicc aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finanţare din fonduri publice, cu modificările
ulterioare;

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

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) IiI. b), ale alin. (4) Iit. d], precum şi
ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) şi e} din Legea nr.l15!2001 a administraţiei publice
locale, rcpublicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT ĂRĂŞT E:

AI1.I.- Se aprobă indicatorii tehnica-economici actualizaţi pentru obiectivul de
investiţie "REPARAŢII LA BARAJELE TĂŞNAD 1 şi li ORAŞUL TĂŞNAD,
JUDETUL SATU MARE", conform Ancxei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.z.. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
JUDEŢlJL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONS1LruL LOCAL

ANEXA
la HOTĂRÂREA nr.ff- /2018

Indicatorii tehnico-economici, pentrn obiectivul de investiţie "REPARAŢII LA
BARAJELE TĂŞNAD 1şi Il ORAŞUL TĂŞNAD, JUDETUL SATU MARE"

Valoarea totală a obiectului de investiţii - 613.990,24 lei cu TVA, respectiv
516.7l4,80 lei fara TVA, din care C+M - 512.652,00 lei inclusiv TVA, respectiv
430.800,00 lei fara TVA.

Obiect 1 - - Baraj Tăşnad 1:

Barajul Tăşnad 1este un baraj din pământ, omogen de înălţime 5,70 m, pante
taluz 1:3 aval, respectiv 1:3,8 - amonte, cu o lăţime la coronament de 3,40 m şi o
ampriză de 35,25 m.

Obiect 2 - Baraj Tăşnad Il:

Barajul Tăşnad Il este un baraj din pământ, omogen de înălţime 3,70 m, pante
taluz 1:2,7 - aval, respectiv 1:3,25 - amonte, cu o lăţime la coronament de 5,0 m şi o
ampriză de 26,65 m.

a) indicatori financiari. sodo economici, de impact, de rezultat / operare,
stabiliţi În funcţie de specificul Durata de realizare a proiectului pe faze de
lucru va fi după cum urmează:

>- Pregătirea licitaţie! şi licitaţia de proiectare 2 luni
>- PT, CS, doc. AC 4 luni
>- Pregătirea Iicitaţiei şi licitaţia de execuţie 4 luni
>- Execuţie lucrări pregătitoare şi de construcţii-Tezistenţă_~1"4Ll"u"n!i

TOTAL 24 luni
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