ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 23 din 09.02.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei
tehnice pentru obiectivul: „Modernizare ansamblu de străzi: Mărului,
Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei, Municipiul Roman, judeţul Neamţ”
Examinând expunerea de motive nr. 1984 din 06.02.2017, întocmită şi
înaintată de Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu şi raportul de
specialitate nr. 1985 din 06.02.2017 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 5 din 09.02.2017 al Comisiei pentru urbanism
şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 8 din 09.02.2017 al Comisiei
pentru buget-finanţe şi nr. 24 din 09.02.2017 al Comisiei juridice precum şi
avizul pentru legalitate nr. 2235 din 09.02.2017 dat de Secretarul Municipiului
Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, actualizată precum şi ale H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), ale art. 36 alin. (4)
lit. d), ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia tehnică
întocmită de S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău pentru obiectivul de investiţie:
„Modernizare ansamblu de străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei,
Municipiul Roman, judeţul Neamţ”;
Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat, în valoare totală de
4.551.963 lei, din care C+M = 4.194.638 lei, conform anexei parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin Direcţia Tehnică, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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