R

O

M

Â

N

I

A

JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872
CIF : 4666002
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTĂRÎRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general reactualizat in urma
procedurii de achizitie a contactului de proiectare si executie a lucrarilor pentru obiectivul de
investitii „Reabilitare si modernizare strazi, trotuare, cai de acces si parcari, precum si realizarea
de noi parcari in centrul civic si zona C-uri, orasul Bumbesti-Jiu, jud Gorj”, in urma procedurii de
achizitie, pentru includerea in PNDL
Consiliul Local al oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,
Avînd in vedere :
adresa Consiliului Judetean Gorj, transmisa si inregistrata la Primaria Orasului Bumbesti – Jiu sub
nr. 7834 / 22.06.2015 ;
HG nr. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ;
Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851 / 2013, cu modificarile si completarile
ulterioare pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ;
Devizul general reactualizat al investitiei „Reabilitare si modernizare strazi, trotuare, cai de acces
si parcari, precum si realizarea de noi parcari in centrul civic si zona C-uri, orasul Bumbesti-Jiu,
jud Gorj”, realizat de SC GEO CONSULTING SRL Tg Jiu ;
prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 6, lit. a, pct. 11 si 13 din Legea nr. 215 / 2001,
republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
raportul de specialitate nr. 8007 / 25.06.2015 ;
expunerea de motive ;
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici si devizul general reactualizat, in urma procedurii de
achizitie a contactului de proiectare si executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si
modernizare strazi, trotuare, cai de acces si parcari, precum si realizarea de noi parcari in centrul civic si
zona C-uri, orasul Bumbesti-Jiu, jud Gorj”, in urma procedurii de achizitie, pentru includerea in PNDL, astfel;
Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA = 4.312.644,00 lei, din care :
C + M = 4.105.441,00 lei, TVA inclus.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederile prezentei hotariri se imputerniceste Primarul Orasului
Bumbesti – Jiu, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate.
Adoptata astazi, 25.06.2015
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER
BURLIGICA MIHAELA ELENA

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 16 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 16 consilieri prezenti
la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie
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