ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA MIHAI VITEAZU
consiliul local -

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici din cadrul obiectivului

de investitii

"Reabilitarea,Modernizarea,Dotarea si Extinderea Caminului Cultural din localitatea Mihai Viteazu, jud.
Cluj

Consiliul Local Mihai Viteazu, intr-unit la qedin{a ordinara {inutd la data de l0 septembrie 2013,

inbaza expunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu cu privire la.Proiectul de hotarare
investitii
jud.
Vietazu'
localiattea
Mihai
din
Cultural
caminului
si
Extinderea
'oReabilitarea,modernizarea ,Dotarea
Cluj
ln baza rapo-rtului. de specialitate al compartimentului de urbansim si amenajarea teritoriului
,inregistratsubnr. Gt LF t4septembrie 2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici din cadrul obierctivului de

Luand act de prevederile art. 36 alin.4 lit. d ,alin.S lit. c, alin. 6 punctul 4 ,,5., a art. 45 alin. 3 ale
'
art. 115, alin.l lit.b,alin.3,alin,5,6 si 7 din Legea nr,21512001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,privind adminsitratia publica locala

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd indicatorii tehnico economici din cadrul obiectivului de

,,Reabilitarea,Moderniz

re

investitii
,Dotarea si Extinderea Caminului Cultural din localitatea Mihai Viteazu' jud.

Cluj.
Principalii indicatori tehnico-economici estimati in proiect si propusi sunt:
valoarea investitiei *2 594 583.00 lei - inclusiv TVA
din care constructii + montaj - 2 119 4l 9,00 lei - inclusiv TVA
Capacitati constructie:
suprafata teren - 2 155 mP
suprafata construita propusa - 801,50 mp
suprafata desfasurata - 934,60 mP
durata de executie - 24 luni

Art. 2. -

Prezenta hotdrAre se comunic6, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevlzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judetului Cluj,Caminului Cultural Mihai Viteazu, qi
se aduce la cunoEtinld publicd prin afisare
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici din cadrul obiectivului

de investitii
"Reabilitarea,Modernizarea ,Dotarea si Extinderea Caminului Cultural din localitatea Mihai Viteazu, jud.
Cluj

Consiliul Local Mihai Viteazu, intr-unit la qedinta ordinara tinutd la data de l0 septembrie

in

privind

201 3,

baza expunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu cu privire la .Proiectul de hotarare

aprobarea indicatorilor tehnico economici din cadrul obierctivului de investitii
"Reabilitarea.modernizarea ,Dotarea si Extinderea caminului Cultural din localiattea Mihai Vietazu, jud.
Cluj
ln baza raBortqlgi de specialitate al compartimentului de urbansim si amenajarea teritoriului
,inregistrat sub nr. 9 / L l- t4 septembrie 2013
115,

Luand act de prevederile art.36 alin.4lit. d,alin.Slit. c, alin.6 punctul 4,5,, a art.45 alin.3,
alin.l lit.b,alin.3,alin,5,6 si 7 din Legea nr.2l5l200l, republicatao cu modificarile si completarile

ale art.

ulterioare,privind adminsitratia publica locala

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd indicatorii tehnico economici din cadrul obiectivului de investitii
"Reabilitarea,Modernizarea ,Dotarea si Extinderea Caminului Cultural din localitatea Mihai Viteazu, jud.
Cluj.
Principalii indicatori tehnico-economici estimati in proiect si propusi sunt:
valoarea investitiei - 2 594 583,00 lei - inclusiv TVA
din care constructii + monta.i - 2 179 419,00 lei - inclusiv TVA
Capacitati constructie :
suprafata teren - 2 155 mp
suprafata construita propusa - 801,50 mp
suprafata desfasurata - 934,60 mp
durata de executie - 24 luni

-

Prezenta hotdrdre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevdzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judelului Cluj,Caminului Cultural MihaiViteazu, qi se
aduce la cunogtin{5 public6 prin afisare

Art. 2.
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ANUNT
D-l Ioan Zeng,prrmarul comunei Mihai Yiteazu,jud.Cluj, prin prezenta anunta inceperea procedurii
elaborare a proiectului de act normativ "

de

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici din cadrul obierctivului de
investitii "Reabilitarea,modernizarea,Dotarea si Extinderea caminului Cultural din localiattea Mihai
Vietazu, jud. Cluj
Conform prevederilor Legii nr. 16112003,privind functionarii publici si unele masuri privind
combaterea coruptiei,acest anunt a fost afisat in data de23 august 2013 urmand ca pana la data de
9 septembrie 2013,orele 10,00 sa se depuna propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul
normative mai sus mentionat,la d-l secretar, Tusa Pavel.

-

Daca au fost depuse ,in termenul mai sus mentionat propuneri, sugestii sau opinii privitoare la
acest act normative, se vor organiza intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normative,la o
data care va fi adusa la cunostinta celor interesati, in timp util

Mihai Viteazu
23

august

2013

Secretar
Tusa Pavel

zr-)1

PROCES VERBAL

Incheiat azi 9 septembrie 2013
Subsemnatul Tusa Pavel, secretarul comunei Mihai Viteazujud.Cluj am procedat azi 9 septembrie
2013 orele 10,00 la inceheiarea acestui Proces verbal privind anuntul de inceperea procedurii de
elaborare a actului normativ "

"Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici din cadrul obierctivului
investitii ,'Reabilitarearmodernizare^ oDotarea si Extinderea caminului Cultural din localiattea Mihai

de

Vietazu, jud. Cluj

Facut de catre d-l Zeng Ioan

- primarul

comunei Mihai Vietazujud.Cluj

In perioada legala de depunere a eventualelor observatii, completari sau modificari la acest
proiectd e act normative,constat ca nu au fost depuse propuneri,sugestii sau opinii privitoare la acest
proiect de hotarare, drept pentru care propun plenului Consiliului local al comunei Mihai Vietazu, sa
aprobe acest Proiectd e hotararea asa cum afost prezentat de catre initiator

Mihai Viteazu
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9 septembrie 2013

