ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 8
Din 19 februarie 2016

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„MODERNIZAREA PARTII CAROSABILE, TROTUARE, PARCARI SI RETEA DE CANALIZARE
PLUVIALA IN ZONA BLOCURI GARA, ORAS UNGHENI, JUDETUL MURES“, aprobati prin H.C.L.
nr. 21 din 31.03.2015

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 19 februarie
2016,
Examinand referatul de aprobare al primarului orasului Ungheni nr. 966 din 15.02.2016
si raportul de specialitate nr. 967 din 15.02.2016 prin care se propune aprobarea documentatiei
tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea partii
carosabile, trotuare, parcari si retea de canalizare pluvial in zona blocuri gara, oras
Ungheni, judetul Mures“, continand principalele caracteristici si indicatori tehnico-economici
ai obiectivului;
Vazand adresa M.D.R.A.P. nr. 1584/11.01.2016 inregistrata la Primaria orasului Ungheni
cu nr.397 din 20.01.2016;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ale
Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera „b“ coroborat cu art. 36, alin. (4),
litera „d“, ale art. 45, alin. (2), litera „e“ si ale art. 115, alin. (1) litera „b“ din Legea nr. 215
/2001

privind

administratia

publica

locala, republicata,

ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

cu modificarile si completarile

Art.1. Se însușesc si se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul
de investitii: „Modernizarea partii carosabile, trotuare, parcari si retea de canalizare
pluviala in zona blocuri gara, oras Ungheni, judetul Mures“, la valoarea rezultata din anexa
nr.1, care frac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituției Prefectului - județul Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar-contabil,

-

Responsabilului cu achizițiile publice

-

D-lui Marocico Vasile, diriginte de șantier,

-

D-lui Pătran Aurelian, administrator public,

-

Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 19 februarie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FECHETE IOAN
________________________

CONTRASEMNEAZĂ
p.SECRETAR PLATON MIHAIL
________________________

