ROMANIA
JUDETUL TIMI$
COMUNA CARPTNI$

CONSILruL LOCAL

HorARene
privind aprobarea documentafiei tehnico- economice pentru realizarca obiectivului de investifii
,,Amenajare parcdri gi trotuare in Carpinig gi Iecea Micd"

Consiliul Local al Comunei Cdrpiniq;

Avdnd in vedere:
Referatul nr.3.569 din 29.07.2016 intocmit de primar gi biroul contabilitate , precum gi
anunful nr.3.568 din29.07.2016 referitor la elaborarea proiectului de hotdrdre;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
f,inAnd seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanfe,administrafie publicd
locali,servicii gi comer!,administrarea domeniului public gi privat al comunei, amenaj area
teritoriqlui gi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In baza prevederilor art.44 alin.(l) din Legea privind finantele publice locale
nr .27 3 I 20 0 6, cu mo difi cdrile si completdrile ulterio are ;
in baza prevederilor art.2 din Hotdrdrea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea
confinutului-cadru al documentafiei tehnico-economice aferente investiliilor publice pentru
obiective de investilii gi lucrdri de interven{ie gi Ordinului nr. 86312008 pentru aprobarea
"Instrucfiunilor de aplicare a unor prevederi din Hot[rArea Guvernului ff. 2812008 privind
aprobarea conlinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente investi{iilor publice,
precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii
gi lucrdri de intervenfii";
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(4) lit.d) , art.45 gi art.l26 din Legea
administraliei publice locale nr.2l5l200l,republicatd,cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
adoptd prezenta

HOTARARB:

Art.l-Se aprobd documentafia tehnico-economicd pentru realizarea obiectivului de
investifii ,,Amenajare parcdri gi trotuare in CArpinig gi Iecea Mic6",conform Anexei care face parte
integrant[ din prezenta hotdrdre.
Valoarea totald a obiectivului de investilii: 285.044,52lei cu TVA
Din care C+M : 285.044,52lei cu TVA
Art.2- Cu ducereala indeplinfue aprezentei hotdrdri se desemneazd,primarul comunei.
Art.3-Prezentahotdrdre se publicd pe site-ul propriu gi ,totodat6, se comunicd:
-Instituliei Prefectului- Judelul Timiq;
-Primarului comunei si biroului contabilitate.
Cirpinig,29 septembrie 2016
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CONSILruL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea documentafiei tehnico- economice pentru realizarea obiectivului de investilii
,,Amenajare parcdri gi trotuare in Cdrpinig gi Iecea Mic6"

Consiliul Local al Comunei Clrpinig;

AvAnd in vedere:
Referatul nr.3.569 din 29.07.2016 intocmit de primar qi biroul contabilitate , precum gi
anunful nr.3.568 din29.07.2016 referitor la elaborarea proiectului de hotdrdre;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
JinAnd seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanfe,administra{ie publicd
locald,servicii gi comer,t,administrarea domeniului public ai privat al comunei, amenaj area
teritoriului gi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In baza prevederilor art.44 alin.(l) din Legea privind finantele publice locale
rr.27 3 12006,cu modifi cdrile si completdrile ulterioare ;
in baza prevederilor art.2 din Hotdrdrea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea
confinutului-cadru al documentafiei tehnico-economice aferente investifiilor publice pentru
obiective de investi{ii gi lucrdri de interven{ie gi Ordinului nr. 86312008 pentru aprobarea
"Instrucfiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotdrdrea Guvernului nr. 2812008 privind
aprobarea confinutului-cadru al documentafiei tehnico-economice aferente investiliilor publice,
precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii
qi lucrdri de intervenlii";
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l ), alin.(4) lit.d) , art.45 gi art.l26 din Legea
administraliei publice locale nr.2l5l200l,republicatd,cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
adoptd prezenta

HOTARARP:

Art.l-Se aprobd documenta[ia tehnico-economicd pentru realizarea obiectivului de
investifii ,,Amenajare parcari gi trotuare in Cdrpinig gi Iecea Mic6",conform Anexei care face parte
integrant[ din prezenta hotirdre.
Valoarea totall a obiectivului de investilii: 285.044,52 Lei cu TVA
Din care C+M : 285.044,52Iei cu TVA
Art.z- Cu ducereala indeplinire a prezentei hotdr6ri se desemneazd, primarul comunei.
Art.3-Prezenta hotdrdre se public[ pe site-ul propriu gi ,totodatd, se comunicd:
-Instituliei Prefectului- Judelul Timig;
-Primarului comunei si biroului contabilitate.
C5rpinig,29 septembrie 20 16
Nr.15

PRE$EDINTE DE $
SEC

MNEAZA.
AR
IOAN

