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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
-proiect-

HOTARARE
privind aprobar€a Proiectului Tehnic Ai a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,rAmenajare trotuare in oragul Solca, jude{ul
Suceava"

Consiliul Local al oraqului Solca, jude{ul Suceava;
Av6nd ?n vedere:
-Expunerea de motive ptez,entath de cdtre d-nul Valeru! Jiranu-Hofnir,
primarul orapului Solca, inregistrati sub nr.15i6 din 16.03.20i6;
-Raportul de specialitate al Serviciului urbanism qi cadastru din cadrul
Primiriei oraqului Solca, inregistrat sub nr.1527 din 16.03 .2A16
-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocialS, buget, flnanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului,
agriculturd gospodirie comunalS, proteclia mediului qi turism din cadrul
Consiliului Local al oragului Solca;
-H.C.L. Solca nr.ll/28.01.2016 privind aprobarea bugetului local al
oraqului Solca pe anul 2016 (Anexa nr.1);
In conformitate cu prevederile:
- art.44 alin.(l) din Legeanr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modi{icdrile gi completdrile ulterioare;
- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conlinutului-cadru al documentaliei
tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii gi
lucriri de intervenlii;
- Ordinului M.D.L.P.L. nr.86312008 pentru aprobarea "Instrucliunilor de
aplicare a unor prevederi din H.G. nr.28/20A8 privind aprobarea conlinutuluicadru al documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi
a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investilii qi lucrdri de intervenlii";
in temeiul ar1.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d), alin.6) lit.a) pct.13 si art.45
alin.(1) din Legea nr.215l20Al privind administralia publici locali, republicati, cu
modifi c[rile gi completdrile ulterioare,

Hor,4,RAgrE:

Art.1. Se aprobd Proiectul Tehnic pentru obiectirul de investilii
Amenajare trotuare in oragul Solca, jude{ul

),,

Suceava", ce se constituie ca
anexi la prezenta hotirdre, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupi cum
urmeazS:

a)Valoarea totald a investiliei - 182538 lei (fErd TVA) sau 40856
euro (fbrd TYA), la cursul de 414678lei/euro din data de 07.03.2016
din care:
-valoare construc!ii-montaj(C+M)-166042 lei ({6rd TVA) sau
37164 euro (frrd TVA), la cursul de 4,4678|eileuro din data de 07.03 .2016 ;

b) Durata derealizarc a investiliei: 4 luni;
c) Suprafata total[ trotuare-l57l m-pArt.2. Primarul oraqului Solca prin Serviciul urbanism qi cadastru qi Biroul
buget-contabilitate, resurse umane2 impozite gi taxe locale, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotirdri.
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Solca, 17 martie 2016

