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HOTĂRÂRE NR. 45/21.04.2021
cu privire la aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi

urbane în oras Sovata”, aprobat prin H.C.L. nr.4/05.01.2017, H.C.L. nr.28/2017, respectiv H.C.L.
nr.107/31.08.2017

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.5.468/20.04.2021, în calitate de inițiator;
Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  Strategii,  Programe  de  Finanțare  și  Turism  nr.

5471/20.04.2021 privind  aprobarea  Devizului  general  actualizat  pentru  obiectivul  de  investiții  „Modernizare  străzi
urbane în oras Sovata”, aprobat prin H.C.L. nr.4/05.01.2017, H.C.L. nr.28/2017, respectiv H.C.L. nr.107/31.08.2017;

 În  baza  dispozițiilor  art.10  alin.4  din  Hotărârea  Guvernului  nr.907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și
conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din
fonduri publice;

În conformitate cu prevederile  art.44 alin.(4) din  Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în  vedere:  Contractul  de  finanțare  nr.3.693/28.01.2019,  contractul  de  proiectare  și  executie  lucrări
nr.12.995/26.09.2019; Avizul favorabil nr.13.346/14.04.2021 al ADR Centru cu privire la îndeplinirea recomandărilor
din Grila de verificare a conformității Proiectului Tehnic; Dispozițiile de șantier nr.1-5 cuprinzând lucrări suplimentare
generate de modificări de natură nesubstanţială a proiectului, cu implicații financiare, în sensul creșterii valorii totale a
investitiției; precum și Devizul general al investiției aprobat la faza DALI  în anul 2017;

Potrivit  documentației  elaborate  de  proiectant  S.C.  ROUTE  60  S.R.L.,  furnizorul  serviciilor  de  asistență
tehnică din partea proiectantului în cadrul contractului de proiectare si executie lucrări nr.12.995/26.09.2019, indicatorii
economici au fost actualizati;

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 actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi urbane în oraș

Sovata”,  astfel:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA ) este de 9.767.049,14 lei 

                     - din care C+M (inclusiv TVA) este de 8.083.150,42 lei

Art.2. –  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează compartimentele de specialitate 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,
                                                                                                       Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 21 aprilie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.     
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