ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi
în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai”

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, nr.6/P.H.
din 21 august 2019 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Oraşului
Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi în vederea realizării obiectivului de investiţii Construire
arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai, nr.3562/21 august 2019, urmare a
modificărilor tehnice şi a cotei C.A.M la 2,25 %,
- Raportul de specialitate al compartimentului management local, achiziţii
publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,
- prevedereile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şiu completările ulterioare,
- prevederile art.7 alin.(6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
- Devizul general întocmit de S.C. TERM. S.R.L. soc. în insolvenţă, pentru
obiectivul „Construire arhivă şi birou de contabilitate oraş Valea lui Mihai”, în baza
prevederilor art.91 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi a Instrucţiunilor de completare a
D.112 cuprinse în Anexa 6 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice, nr.2165/2019
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a
formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate",
În baza art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. d), 136 alin. (1), art.139 alin.(1)
coroborat cu art.5 lit. cc) şi art.196 alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1: (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului
de investiţii Construire arhivă şi birou contabilitate, oraş Valea lui Mihai, ca urmare
a modificărilor tehnice şi a cotei C.A.M. la 2,25%, prevăzuţi în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a investiţiei:

576.053,00 lei (inclusiv T.V.A.)
484.078,00 lei (fără T.V.A.)

din care: C + M:

572.483,00 lei (inclusiv T.V.A.)
481078,00 lei (fără T.V.A.)

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,
 Biroul buget-contabilitate şi compartimentul Management local,
achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului
Valea lui Mihai,
 se afişează pe site-ul: www.valealuimihia.ro,
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Popa Florin-Viorel
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.67 din 28 august 2019
Consilieri locali în funcţie:
17
Consilieri locali prezenţi:
13
Hotărârea a fost adoptată cu: 13 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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