ROMANIA
JUDETUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI CULCru

HOTARARBA Nr. t5l20l7
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investifii
,,Extindere Sediul Primdriei Comunei Culciu - cu corp ,,B- judetul Satu-Mare"

Avdnd in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Culciu Nr.74312017;
-Raportul compartimentului contabil qi achizitii publice din aparatului de specialitale al

primarului comunei Culciu

-raportul

al

;

Comisiei de specialitate pentru probleme de agriculturd; activitdli

economico-financiare; amenajarea teritoriului qi urbanism; muncd gi protectie sociald; proteclia
mediului gi turism;
-prevederile OUGR Nr. 2811013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare 1oca15 cu
modificdrile qi complet[rile ulterioare;
-prevederile alin. (1) si (2) ale art.41 al Legii finantelor publice locale m.27312006, modificatd
qi completatd;
-prevederile Legii 21311998 privind bunurile proprietate publicd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare ;
- prevederile HGR Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare qi conlinutul-cadru al
documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
public,e cu modificdrile si completdrile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b) qi art.45 alin(2) lit. a) din Legea Nr.215l2001
privind Administratia Publicd Local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Culciu intrunit in sedintd extraordinardladatade 13.03.2017:

HOTARA$TE
Art. 1,- Se aprobi indicatorii tehnico-economici la obiectivul

de investitii ,,Extindere Sediul
judetul
Prim6riei Comunei Culciu - cu corp ,,BSatu-Mare", nivelul documentaJiei : -Studiu de
fezabilitate-, elaborate de S.C EUDOMUS S.R.L. , conform Anexei Iaprezentahotdr6re, care face
parte integrantd din aceeasta"

Art. 2.- Cu ducere la indeplinire

Culciu-Mare la,

se

incredinteazdprimarul comunei Culciu

.

13 -03 -2017

PRE$EDINTE DE SEDTNTA
Biro Ioan-Marius

CONTRASEMNEAZA
Secretar

Privigyei Ioan

la Hotdrfrrea Consiliului Local al Comunei Culciu Nn 15/2017

Anexa

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
,,EXTINDERE SEDIUL PRIMAR|EI COMUNET CULCIU -CU CORP ,,8- JUDETUL SATUMARE'

Indicatorii tehnico -economici

:

Valoarea totala a investitiei: inclusiv TVA

Din care C+M

:

Valoarea de cofinantare este

de:

920.333,00
206.816,00

Lei
Euro

inclusiv TVA

776.615,00
L74.520,00

Lei
Euro

inclusiv TVA

98.867,00
22.212,81

Lei
Euro

Clddire nou construitd SCD = 451.60

Finantarea investitiei: Finantarea investitiei se face din fonduri de la Bugetul de stat prin
Programul National de Dezvoltare Locala din domeniul specific .'PNDL" din cadrul subprogramului
"Modernizarea satului romanesc"

PRE$EDINTE DE SEDINTA
Biro Ioan-Marius

