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HOTARAREA NR.55
Din 9 decembrie 2020

privind aprobarea reactualizlrii indicatorilor tehnico-economici ai investi{iei
pod peste rhul Mure;, pe D.C. 124 in Ungheni, judelul Mure;"

oraqului Ungheni, intrunit ?n qedin(a ordinara, din data de 9 decembrie

Ydzitnd feratul de aprobare nr. 6115 din 01 .10.2020, prin care se propune

torilor tehnico-economici ai investi{iei "Construire pod pestu rhul

124 in Ungheni, judelul Mttre;", qi Raportul de specialitate m.

I Biroului de urbanism , Investilii, achiziliipublice, Raportul de specialitate

nr. 6697104.11.20 Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale,

Ludnd in iderare prevederile art.7 qi art.10 alin. (4) din HG nr.90712016 privind

Ei conlinutul cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente

de investilii finanlate din fonduri publice,

in con itate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice

ile qi completdrile ulterioare,

Avdnd in vedere HotdrArea Consiliului Local rrr.25 din 26 iunie 2018 privind

ilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii: "Construire pod

D.C.I24 in Ungheni, judelul Mureq",

i, con itate cu prevederile art. 71 din Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr.

instituirea unor mdsuri in domeniul investiliilor publice qi a unor mSsuri

ificarea qi completarea unor acte normative qi prorogarea unor termene,

Yazand ectul de hotdrdre nr. 6116101.10.2020 iniliat de primarul oraqului Ungheni

qi avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind res tate prevederilor art. 7, a1in.(13) din Legea nr. 5212003 privind



in temeiu

coroborat cu art.

Serviciul

prevederile art.

196 alin. (1) lit.

129 alin.(2) lit,,b", alin. (4), lit. ,,d,,, aft. 139 alin. (3)

,,a" din Ordonanfa de urgenld nr. 5712019 privind Codul

administrativ.

HOTARASTE:,

aprobi Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei
"Construire pod rAil Mure;, pe D.C. 124 tn Ungheni, judelul Mure;,, la valoarea

(cu TVA l9%) de 4.178.918,59 lei, din care C+M 3.919.456,22 lei,

1 intocmitd pe bazadevizului general actualizat.

Art.2 hotarare se comunica:

Instituti Prefectului j udetului Mures ;

Primarul i orasului Ungheni, judetului Mures,

.i financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale.

.i de urbanism , Investilii, achizilii publice,

Serviciu
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