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HOTĂRÂRE NR. 66 / 24.06.2021

cu privire la aprobarea Devizului general final pentru investiția „Construire Grădiniță și Cresă cu program
prelungit, oraș Sovata, județul Mureș”

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.8.317/15.06.2021, în calitate de
inițiator;

Analizând Raportul  de  specialitate  nr.8.320/15.06.2021  al  Compartimentului  Intern specializat  în
domeniul  achizițiilor  publice  privind  aprobarea  Devizului  general  final  pentru  investiția  „Construire
Grădiniță și Cresă cu program prelungit, oraș Sovata, județul Mureș”;  

În conformitate cu prevederile art.10 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din
fonduri publice, respectiv ținând cont de prevederile O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul  investițiilor  publice  și  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte
normative şi prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile art.41, art. 44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu documentaţia întocmită de S.C. ARHING S.R.L., indicatori tehnico-economici ai
investiţiei sunt:

- Valoare totală a investiţiei „Grădiniţă şi creşă de copii cu program prelungit – Oraş Sovata” este de:
– TOTAL GENERAL =   9.319.937,59 lei 
–           Din care C+M =   8.790.939,14 lei
Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„d”, art.139 alin.1, și art.196 alin.1 lit.„a” din 

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă Devizul general final pentru investiția „Construire Grădiniță și Cresă cu program
prelungit, Oraș Sovata, județul Mureș”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează compartimentele de resort
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata.

Art.3. -  Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Compartimentele de resort;
-   Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul instituţiei.

                                                                                                  
            Președinte de ședință,

                                                                                      Bartha József
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 24.06.2021, cu
13 voturi “pentru”.      
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