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HorAnAnEA Nr. 7. /zoLs

Privind ap-robarea Studiului de fezabilitate gi a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investilie - Reabilitare gi modernizare DC L6L,Etapa II.
Consiliul local al comunei Sindominic, judelul Harghita, intrunit in gedinfi ordinard din
data de 06 februarie 2015
AvAnd in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Sindominic, gi a proiectului
de HotdrAre;
Raportul de specialitate a Compartimentului de urbanism gi amenajarea teritoriului
;
Raportul de avizare a Comisiei amenajarea teritoriului gi de urbaniim ;
in conformitate cu prevederile art. 4,4. alin. L., art.45. alin. i. din Legea nr.2T3/2006
[actualizatd) privind finan]ele publice locale, cu modificirile gi completdrile uiterioare;
Prevederile Legii 2t3/1'998 privind proprietatea public regimul juridic al acesteia, cu
ai
modificdrile gi completirile ulterioare;
Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conlinutului cadru al documentaliei
tehnico - economice aferente investiliilor publice ;
Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenla decizionali in administralia publicd
;
in temeiul prevederilor Art. 36 , Art. 45 9i al Art. 115 lit. bJ din Legea ZISIZOO1
[republicati) privind Administra]ia publice locale.

HOTAREgTE:
Art. 1. (1) Consiliul Local al comunei Sindominic aprobd Studiul de fezabilitate
teh.nico

- edonomici pentru obiectivul

de investilie

-

gi indicatorii
Reabilitare gi modernizare DC 161, Etapa II,

elaborat de S.C. Belluci Project S.R.L.
(2) Se aprobi indicatoriitehnico-economici al investiliei, dupd cum urmeazi:
a) valoarea totalS a investiliei: 631.163 lei (TVA inclus), echivalent 139.450
din care C+\4 587.668 echivalent 129.840 EUR
b) egalonareainvestiliei(tNV/C+M)
- anul ti 631. j.63 lei/587.668 lei
c) durata de realizare a investiliei: 6 luni
d) capacitSli :

EUR,

L=887m|
Att.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se insircineazi primarul
comunei Sindominic, Domnul Ferencz Alajos.
Art.3. Prezenta hotirdre se va comunica,Instituliei Prefectuluijudelului Harghita,
Primarului comunei Sindominic, Biroului financiar contabil al Prim5riei comunei Sindominic

dinte de gedingd,
Contrasemneazl.,
Secretar
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