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HOTARAREA nr.
din data de 28. 02.2Ot7

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investitii ,,Reabilitare liceu ron creanga, etajare corp B si extindere cu un corp D,,

consiliul local al orasului curtici, intrunit in gedinla din data de 28.o2.2or7,

Avand in vedere:

' expunerea de motive cu nr.4I96/27.O2.2O77 a domnului primar, Ban Ioan Bogdan;o avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,piotectia
mediul ui si turism, admi nistratia pu blica locala nr. 4204/ 27 .o2.2ot7 ;. referatul d-nei Maria codre, arhitect sef , cu nr.42oL/27.o2.2or7;

' prevederile aft.44, alin.(4 ) din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice
loca le,actu alizata, cu com p I eta ri le s i mod ifica ri le u lterioa re,

' art.S,din Anexa 4 la HG nr.2B/2OOB pentru 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, cu completarile si modificarile ulterioare,o ordinul nr.1B51/2013 privind Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 2B/2OL3 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare localS cu modificirile si completSrile ulterioare
adresa nr.2657/L7.OL.2OL7 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si fonduri et viceprjrp-ministru ,
numEr de voturi entru"J 'L, ,,impotrive,,__ ' ,,,abtineri,,_l din
num5rul total de li in functie.

tn temeiul prevederilor art.36 atin(2), tit,c) si art,L75, alin, (t) , lit,b) din l-egea
275/2OoI privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
com pleta ri le u lterioa re,

HOTARASTE:

Aft.1. Se aprob6 actualizarea Devizului general, recalculat reprezent6nd noua valoare
a investifiei (compus5 din valoarea lucr5rilor executate p6n5 la 3L.L2.20L6 9i valoarea rest
de executat) , aferentd obiectivului de investilii ,, Reabilitare liceu Ion Creanga, etajare corp
B 9i extindere cu un corp D", conform Anexei nr.1 ce face pafte integranta din prezenta
hotir6re, rezult6nd valoarea totalS a investifiei astfel:

Total investilie 
= 

2.677 o51 lei, inclusiv TVA, adica 597.849 euro
Din care C*M : 2.260 94'. lei, inclusiv TVA, adica 504.922 euro
Art.2. Se aproba Devizul general , actualizat cu noua cota de WA de 19Vo pentru

restul de executat la data de 01.01.2017, aferent obiectivului de investitii ,, Reabilitare liceu
Ion Creanga, etajare corp B si extindere cu un corp D", conform Anexei nr.2 ce face parte
integranta din prezenta hotarare, rezultand valoarea investitiei astfel:

Total investitie ramasa de executat z 427.522lei adica 95.476 euro
Din care C+M : 315.401 lei adica 70..437 euro

. Art.3.Finantarea investitiei se va asigura din bugetul local si din bugetul de stat .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica:Primarului orasului,serviciului de urbanism si
amenajarea teritoriului, Directiei economice, Serviciului de administratie publica locala,
Institutiei prefectului judetului Arad
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