ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții
”Modernizare instalații termice la Școala nr. 1 Macea”
Consiliul Local al Comunei Macea judeţul Arad,
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, înregistrată
sub nr. 6196 din 19 09 2016, precum și Proiectul Tehnic nr. 29/2016 întocmit de către PFA BEGOV
FRANCISC ;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului înregistrat sub nr. 6197 din 19 09 2016;
Având în vedere prevederile H.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;
Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat
din cadrul Consiliului Local al Comunei Macea;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul ”Modernizare instalații termice la școala nr. 1 Macea”, proiect nr.
29/2016, faza PT+CS, întocmit de către PFA BEGOV FRANCISC, precum și principali indicatori
tehnico – economici ai obiectivului de investiţie după cum urmează:
Total valoare investiție (TVA inclus)
din care:
Construcții și montaj (TVA inclus)

- 244 542,07 lei,
- 168 344,47 lei.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică cu Prefectul judeţului Arad în vederea exercitării
controlulului de legalitate și Primarul comunei Macea în vederea acesteia la îndeplinire.
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