
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
priyind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiyul de inyestiti€

,,Amcnajare trotuare in oralul Sotca, judeful Suceava,'

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
-Relemtul de aproba.re al domnului comel-Trifan TEHANIUC, primarul oraqului Solca, inregistral

sub nr. 4833 din 22.08.2019;
-Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, lesurse ulnane, impozite si taxe locale din

cadrul Primdriei oraqului Solca, inrcgishat sub nr.4834 din 22.08.2019;
-Rapoful de avizare al Comisiei pentru prcgmme de dezvoltare economico_socia1d, buget, finanIe,

administrarea domcniului public 5i plivat al oraqului, agriculturf, gospodtuie comunali, proteclia mediului-qi
turism dir cadrul Consiliului Local al ora;ului Solca, inregistrat sub ff. 115 din 28.09.201 9;

- H.C.L. Solca nr.19 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului local al oraqului Solca qi a
activitililor f inantate din venituri proprii qi subverfii, pe anul 20 l 9 ( Anexa nr.3);

In conformitate cu prevederile:
- art.44 a1in.(1) din Legea t'n.2'7312006 privind finanlele publice locale, cu urodificdrile 9i

completErile ulterioare;
- art. 10 din H.G. ru. 907/2016 privind etapele de elaborare Si continutul

tehnico-eoonomice aferente obiectivelor/ proiecteLor dc in\estijii finantite
- cadru al documentaliilor
din fondu publice, cu

modifi cdrile qi completirile ulterioare;
In temeiul art.129 alin.(2) Iit.b), alin.(a) lit. d), a1in.7) lit.m) 9i art.139

privilld Clodul adninistrativ;

PRE$EDINTE DE $EDINTI.,

alin.(1) din OUG nr. 5712019

HOTiRI$TE:

Art.1. Se aprobd indicatodi telmico-economici, pentru obiectir,ul de investilie ,,Amelajare trotuarc
in oraful Solca, judetul Suceaya", confom anexei care face pade integranta difl prezenta hottuere.

Afi.2. Finanlarea investiliei se \,a asigura din bugetul local al oragului Solca.
Art.3 PriDrarul orairlui Solca, prin compadimentele de specialitate din cadrul Primariei omlului Solca, ra

aduce la indeplinir'e prevederile prezentei hotirari, cll respecta:rea reglementfuilor leeale in domeniu.
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ANEXA
la HCL Solca nr. 45 din 28 august 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici fentru obiectivul de ilvestitic
llAmenajare trotuare in oragul Soica, judetul Suceava,,

PRINCIPALII INDICATORI TEIINICO-ECONOMICI AI INvESTITIEI

,,Amenajare trotuare in oraqul Solca, jutlelul Suceava,,

FAZA DE PROIECTARE: proiect tehnic

DURATA DE REALIZARE $I ETAPE PRINCIPALE

Durata de realiTare a investitiei: i luni

E$ALONAREA IN\,'ESTITIEI (INV / C+M) - TVA - 19%

TOTAL GENERAL - Cheltuieti (buget local) _ 167:/38,07 tei cu TVA

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea inyestitiei se va asigura din bugetul local al orasului Solca.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, P. SECRETAR,
o'*s{k*o"o*"""ffi\'""'
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Nr. crt. Denumirea capitolelor pi
subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea
(f5rn TvA)

lei

Valoarea
(cu TVA)

lei
0 1 7 3

1. TOTAL CAPITOLE 393750.03 467738.01
Din care C*M 361636.7 4 430347,72


