
                                                                                                                                                                                                                                                      

 
H O T A R I R E  

 
pentru aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico – economici actualizati in urma incheierii 

contractelor de lucrari si servicii aferente obiectivului de investitii „ Reabilitare cladire Scoala 
Generala  Tetila „

 
         Consiliul Local al Orasului Bumbesti – Jiu, judetul Gorj :
         Având în vedere:
-   H.G. nr. 907 / 2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor  
    tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri  publice; 
-  HCL Bumbesti – Jiu nr. 40 / 25.04.2019 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici actualizati,  pentru obiectivul de investitii  „Reabilitare cladire Scoala Generala Tetila, Orasul 
Bumbesti Jiu, judetul Gorj”, conform OUG nr. 114 / 2018 ;

-    Documentatiile tehnico – economice ale investitiei „Reabilitare cladire Scoala Generala Tetila „ realizate de 
SC Alpin Construct SRL , Vulcan;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Investitii nr. 13315 / 15.11.2019 ;
- Referat de aprobare pentru proiectul de hotărâre nr. 13308 / 15.11.2019 ; 
- Prevederile art. 129, alin.2, lit. c, alin. 4, lit. d si alin. 7, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

În temeiul art. 139, alin. 1 coroborat cu art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
Administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

H O T A R A S T E  :

        Art.1.  Se aprobă  indicatorii tehnico - economici si devizul general actualizati, in urma incheierii 
contractelor de lucrari si servicii aferente obiectivului de investitii  „Reabilitare cladire Scoala Generala Tetila 
Orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj”  conform Anexei 1 la prezenta hotarire, parte integranta din aceasta, astfel : 

 
                  Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA    =   735.281,26   lei,  din care :

                                                                   C + M  =   624.064,96 lei, TVA inclus. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri se imputerniceste Primarul Orasului 
Bumbesti – Jiu, prin compartimentele de specialitate.

Art. 3.  Orice prevederi contrare prezentei hotariri isi inceteaza aplicabilitatea.

      Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica  Primarului Orasului Bumbesti – Jiu, persoanelor nominalizate cu 
ducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului – Judetul Gorj pentru exercitarea controlului de legalitate.                                             

                      
                                                                                                      
                                                                                               Adoptata azi,  22.11.2019

           Presedinte de sedinta,                                                           Contrasemneaza pentru legalitate,
                  CONSILIER,                                                                              SECRETAR GENERAL,
            Ing. CIRLEA DAFIN                                                                    Jr. NICOLAE BUCSENARU                                                                                                                    

 Nr. 125                                                                                                    Adoptata cu votul a 17consilieri pentru,         
 Bumbesti - Jiu                                                  - consilieri impotriva , -  abtinere din cei 17consilieri prezenti  
                                                                                    la sedinta ordinara, din totalul de  17 consilieri in functie         
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