H O T Ă R Â R E A NR. 117 /2016
privind modificarea HCL nr. 41/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii
inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1 Mai Târgu Secuiesc”
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului privind
modificarea HCL nr. 71/2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi indicatorilor tehnico-economici la lucrarea „Modernizarea structurii inclusiv
reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1 Mai” Târgu Secuiesc,
Având in vedere prevederile art. 5 lit. d, anexa nr. 4 din HG nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii,
Având in vedere prevederile art. 7 alin. 1 lit. e din OUG nr. 28/2013, pus in aplicare
prin normele metodologice,
Văzând Raportul procedurii nr.16965/25.08.2016 privind atriburea lucrarilor
aferente obiectivului de investitii “Modernizarea structurii, inclusiv retele edilitare str
Abatorului si str 1 Mai, Targu Secuiesc”,
În temeiul art. 36 alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2 lit. e şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic – HCL nr. 41/2014 cu privire la aprobarea documentației de avizare
a lucrărilor de modernizare și indicatorilor tehnico-economici la lucrarea ”Modernizarea
structurii inclusiv rețele edilitare str Abatorului si 1 mai” Târgu Secuiesc”, se modifică după
cum urmează:
1.– Anexa nr. 1 la HCL nr. 41/2014 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
2.– Anexa nr. 2 la HCL nr. 41/2014 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
3.– Se aproba cofinanțarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc,
conform devizului general reactualizat.
Târgu Secuiesc, la 23 noiembrie 2016
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