HOTĂRÂRE NR.20 /2019
privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru investiția
“REFUNCȚIONALIZARE CAMINE SOCIALE C1, C2, C3 ÎN LOCUINȚE ȘI
CONSTRUIRE PUNCT TERMIC AFERENT ACESTORA”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive, întocmită de primarul municipiului Vulcan, înregistrată
sub nr. 21/1/15/11.02.2019, prin care se propune aprobarea Devizului General Actualizat pentru
investiția “REFUNCȚIONALIZARE CAMINE SOCIALE C1, C2, C3 ÎN LOCUINȚE ȘI
CONSTRUIRE PUNCT TERMIC AFERENT ACESTORA”;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 21/1/15/2019, raportul Direcției Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 22/1/17/2019,
avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat
sub nr. 22/1/18/2019 , precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ”,
înregistrat sub nr. 32/1/18/2019 de pe lângă Consiliul local
Ținând cont de OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală aprobată prin Legea nr. 89/2015 și de Normele metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor OUG nr.28/2013 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, art.10, alin.(5) şi (6) – republicat în 2015, cu
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.5 din HG nr.28/2008 privind aprobarea structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții, și luând în considerare Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, art. 15, alin. 1) , lit. b
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, litera d) precum şi art. 126 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART.1Se aprobă Devizul General Actualizat pentru obiectivul de investiții
„Refuncționalizare Camine Sociale C1, C2, C3 în locuințe și construire punct termic aferent
acestora” în sumă de 9.310.236.61 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M este de
8.887.145.91 mii lei inclusiv TVA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotarâre.
ART.2Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART.3Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara,
primarului municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice şi se aduce la
cunoştinţă publică.
VULCAN, 14.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier BĂNCILĂ DORINA

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. VELEA GABRIEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat, fiind exprimate 16 voturi „ pentru”

