ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.13

JUDE
din 22 februarie
2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la
ROMÂNIA
obiectul de investitii „Construire vestiar
lângă teren de sport în comuna Livezeni
JUDEȚUL MUREŞ
județul Mureș”
Consiliul Local al comunei Livezeni, judetul Mures,
Luând act de:
- expunerea de motive prezentata de către primarul Comunei Livezeni, în calitatea sa de inițiator,
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Livezeni,
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile H.G.R.nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului
general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii,
Analizând studiul de fezabilitate la obiectul de investitii „Construire vestiar lângă teren de sport
în comuna Livezeni județul Mureș”
Având în vedere prevederile art. 15 din HG.R nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, modificată,
In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d),art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectul de investitii
Construire vestiar lângă teren de sport în comuna Livezeni județul Mureș.
Indicatori economici (inclusiv TVA):
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 405.962 lei / 87.078,94 euro
Construcţii-montaj (C+M), inclusiv TVA: 267.302 lei / 57.336,34 euro
(în preţuri – ziua: 15, luna:02, anul: 2018, 1 euro = 4,6620 lei),
Indicatori tehnici:
Construirea unui vestiar cu Ac de 118.03 mp și Ad = 118.03:
Cu regim de inaltime parter, cu dimensiune in plan de 17,75x6.65 m cu acoperis într-o singură
pantă.
Clădirea cuprinde: două vestiare de câte 21,72 mp cu grupuri sanitare de 9,13 mp şi duşuri de 7,09
mp, vestiar pentru arbitrii de 3,80 mp cu baie de 3,15 mp, saună, magazie pentru utilaje, spatiu tehnic.
Durata de realizare a proiectului este de 10 luni
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Livezeni.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică,:Instituției Prefectului-județul Mureș, primarului Comunei
Livezeni ,compartiment contabilitate și se aduce la cunoștință publică .
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