ROMANIA
JUDETUL SATU-MARE
CONSILUL LOCAL AL COMLTNEI CULCIU

HOTARAREA
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
,,Modernizare gi eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Culciu"
Avdnd in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Culciu Nr.74212017;
-Raportul compartimentului contabil gi achizi{ii publice din aparatului de specialitate al
primarului comunei Culciu

-raportul

al

;

Comisiei de specialitate pentru probleme de agriculturd; activitdli

economico-financiare; amenajarea teritoriului qi urbanism; muncd qi proteclie social6; protectia
mediului qi turism;
-prevederile OUGR Nr. 2811013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locald cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
-prevederile alin. (1) si (2) ale arI. 4l alLegii finantelor publice locale nr.27312006, modificatd
qi completatS;
-prevederile Legii 21311998 privind bunurile proprietate public6, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare ;
- prevederile HGR Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare qi conlinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate 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 Administralia Publicd Local[, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Culciu intrunit in qedintd extraordinardla data de 13.03.2017 :

HOTARA$TE
Art. 1.- Se aprobd indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Modernizare qi
eftcientizarea sistemului de iluminat public din comuna Culciu", nivelul documentaliei : -Studiu de
fezabilitate-, elaborate de S.C NORDEA CONSULTING S.R.L. , conform Anexei Iaprezenta
hotdrdre, care face parte integrantd din aceeasta.

Art. 2.- Cuducere la indeplinire se incre dinleazd,primarul comunei Culciu

Culciu'Mar e la,

.

13 -03 -2017

PRE$EDINTE DE SEDINTA
Biro Ioan-Marius

CONTRASEMNEAZA
Secretar

Privigyei Ioan

Anexa la Hotdrftrea Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 18/2017

INDICATORII TEHNICO.ECONOMICI PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
,,MODERNIZARE $I EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA
CULCIU"
lndicatorii tehnico-economici

:

Valoarea totala a investitiei: inclusiv TVA

1.147.910,00Iei

inclusiv TVA

998.182,00lei

inclusiv TVA

9.982000Iei

Din care C+M

:

Valoarea de cofinantare este

de:

629 bucd\i corpuri de iluminat cu LED
FinanJarea investitiei: Finantarea investitiei se face din fonduri de la Bugetul de stat prin
ooPNDL"
din cadrul subprogramului
Programul National de Dezvoltare Locald din domeniul specific
ooModernizarea
satului romdnesc"

PRE$EDINTE DE SEDINTA
Biro Ioan-Malirl6

