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HoTARAREA NT. 3 L/
din data de O3.O2.2OL7

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru ,,

Echiparea cu instalatii sanitare si termice a halei agroalimentare din Curtici"

Consiliul local al orasului Curtici, intrunit in gedinla din data de 03.02'2017
Av6nd in vedere:
-Expunerea de motive a prirnarului orasului Curtici cu nr.Lt34/27.OL.2077.
-Referatul d-nei Maria Codre, arhitect gef, cu nr.7O5/L9.01.01.2017.
-prevederile art.44, alin.(1 ) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

conform ciruia,,documentaliile tehnico-economice ale obiectivelor de investilii noi, a cEror

finanlare se asigurE integral sau in completare din bugetele locale, precum 9i cele din

imprumuturi interne gi externe, contractate direct de autoritSlile administratiei publice

locale, se aprobS, de citre autoritatile deliberative";
-prevederile art.36 alin.(4) lit."d" si ,,€", alin(5) lit'c din Legea nr.2t5/2001, Legea

administraliei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,consiliul
local aproba ,la propunerea primarului ,documentatiile tehnico economice pentru lucrarile
de investitii de interes local,, in conditiile legii.
-Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru ,, Echiparea cu instalatii sanitare

si termice a halei agroalimentare din Curtici" intocmita de S.C. Madi FHVAC S.R.L'

-prevederile Legii nr,50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
-HG 2B/2OOA privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico economice

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
Iavizul favorabil nr.1549/0 Z.O2.2ot7 al comisiei pentru amenajarea teritoriului si

u rbanism, protecti a 5qediu lui si tu rism, ad mirlistratia pu blica locala ;

-numir die voturi--l)J- Jin .uru ,,pentru"-f,!.,,,impotriv5"-- ,,ab\ineri"--- din numErul

total de 15 consilieri locali in functie,- - -tn 
temeiul art,45 rlin Legea nr.2!5/2OOt privind administralia publicE localS,

republicat6, cu modific5rile ulterioare, Consiliul local al oragului
HOTARE$TE :

Art.1. Se aprobb Dqcumentafiai de avizare a lucr5rilor de intervenfii pentru

,,Echiparea cu instalalii sanitare 9i termice a halei agroalimentare din Curtici"

conform anexei care face parte integrantE din prezenta hotbr6re.
Art.2. Se aprob! prinr:ipalii indicatori tehnico economici ai investiliei astfel:

l,Valoarea totalS a investifiei - 289,468 mii lei exclusiv TVA din care C+M

L45,622 mii lei exclusiv -l-VA

Art.3. Finanlarea inverstiliei se va asigura din bugetul local'
Art.4. prezenta hotarare se comunic5: Instituliei prefectului judetului Arad,

primarului oragului Curtici, Compartimentului de achizilii publice din cadrul
primbriei, Oirecliei economice, Serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului, 2

ex APL.

Pregedinte de gedin[5,
Cios Ioan

Secretar,
Nagy Ioan


