ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
HOTĂRÂREA NR. 58 /2019
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi
obiectivului de investiţii ” Construire Bloc 60 apartamente locuinţe sociale în
str. Vulculeşti, oraşul Aninoasa
Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara;
Raportat la proiectul de hotărâre nr. 61 din 27.08.2019
Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca
Nicolae nr. 61/5 din 27.08.2019.
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 4/6 din 27.08.2019 întocmit de
către domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 42/7/30.08.2019
În temeiul art. 26 din HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
precum şi a art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Raportat la prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând cont de prevederile art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În temeiul art.129 alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. q, art.139 alin.1, respectiv art.196
alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ publicat în monitorul
Oficial nr. 555 din 05.07.2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului
de investiţii ”Construire Bloc 60 apartamente locuinţe sociale în str. Vulculeşti,
oraşul Aninoasa” prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre
Art. 2 Valoarea totală a investiţiei va fi de 9.014.880 lei la care se adaugă
TVA;
Art.3 Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local al oraşului Aninoasa a
cheltuielilor pentru: obţinerea terenului; proiectare şi asistenţă; investiţia de bază;
utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj; utilaje,
echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de
transport; dotări; alte cheltuieli precum: cheltuieli conexe organizării de şantier,
comisioane, cote, taxe, costul creditului, diverse şi neprevăzute, informare şi
publicitate; cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste.

Art.4 - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.5- Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului
Aninoasa; Serviciului buget-contabilitate; Serviciului UAT; Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice; Afişiere şi presă
Aninoasa la,
30.08.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VLAŞIN VIOREL

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR. GHEORGHE SIMION-NELU

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.08.2019, cu un număr de 7 voturi pentru,
voturi abţineri-, voturi împotrivă-, din totalul de 13 consilieri/ 7 membrii prezenţi.

