RoMÂNIA
JUDEŢUL srBIU
CoMUNA TILIşCA
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA Nr2ol2ot7

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrärilor de Interuenţie pentru
obĺectivul
de investiţii ,, Reabilitare străzĺ din Comuna Tilişca satele âRliät""
şi

Consiliul Local al Comunei Tilşca, întrunitînşedinţäordinară publică la data de 14
maftie 2017,
Având învedere referatul nr 4Ż din 09.03.ŻoL7 întocmitde către dt Primar
privind necesitatea realizării documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Interventie
(D.A.L'I. ) pentru proiectul ,, Reabilĺtare străzi din Comuna Tilşca satele
aiiiiătË;,
şi
expunerea de motive a primarului nr. 43 din 09.03.2017
avizuí comisiei pentru
şi
activitäţi economico-financiare, juridică, de disciplină, muńcă
şt protecţie socialä,
gospoclärire comunalä,
In conformitate cu prevederile:
- oUG nr 28/2013 pe-ntru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu
modificările şi completările ulterioare
- art 44 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale,:cu
modĺficärilesi
'
completările
- art 5 lit e), art 8 alin (3), aft 11 din ordinul nr 1851/2013 pentru apŕobarea Normetor
metodologice de aplicare a oUG nr 2B/2OL3 pentĺiu aprobarea Progrärpului Naţional
de
Dezvoltare Localä, cu modificările şi completările
'
- HG nr 907/2016 privind etapele de elaborare
şi conţinutul - cadru al documentatiilor
tehnĺco-economice aferente obiectivelor/proĺectelor đeinvestiţii finańtate oin roíäuii

i

ulterioare,

ulterioare,

publice,
- HG nr 363/20L0 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate
din
fonduri publice, cu modificările şi completärlle
i
In temeiul aft. 36_alin (2) lit b) coroborat cu alin (4) lit d), art. 45 alin (3), art. 115

ulterioare,

alin.(l) lit b) şi art. 123 alin (1) şi alin (2) din Legea'nr, z1s/zoot a aäńinistraţiei
publice locale, republicată, cu modificările
şi completäřile ulterioare'

HoTĂnĂŞTE:
Art. I Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie ( DALI)
pentru proiectul ,, Reabilitare strazi din Comuna Tilişca si sate|e afiliate,, pentru
care se
solicita finantarea prin Programul National de Dezvoltare Locala instituit prin OUG nr. 28
I 20L3, potrivit anexei nr. 1, care face pafte integranta din prezenta si se anexeaza la
aceasta şi respectiv indicatorii tehnico - eco nomt clr dupa cum urmeaza
Total General : L642.3I2 lei cu TVA (I9o/o)
Din care C+M L404.628 lei cu TVA (19olo)
:

i

Valoarea totata se defalca astfel

:

Buget de stat : L576,764 lei
cu WA' din care
1.404.628 tei , cu WA C+M
34,427 lei cu TVA organizare je
santier
137.709lei cu WA divlrs. ii
năňr.uurut.;
Buget local

:'l]:*;lţ:j"''

:

65.54g lei cu WA

tehnici ai invesţiei ,, Reabilitare
stľăzi din Comuna Tilişca
şi

Indicator fizic - investiţia de bază
Lun tme străzi reabi itate

UM

Valoaľe
(unităţi fizice)
1.350

total carosabilä
Latimea edie îmbrăcămintei

PREşEDINTE DE şEDINŢĂ

4.725
3,50

Tilişca la 14 martie 2077
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