
ROMÁNIA
ruDETUL CLUJ

COMUNA IZVORU cRr§ULUl
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnaREANr.27
Din 23 iulie 2020

privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru proiectul
,,ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA

COMUNA IZVORU CRISULUI, JIIDETUL CLUJ"

Consiliul Local al Comunei Izvoru Criqului, judetul Cluj, intrunit in ;edinta de lucru
ordinará din data de 23.07 .2020

Analizánd:
DEVIZUL GENERAL

Avánd in vedere prevederile:

- Hotárárea Guvernului nr.90112016 privind etapele de elaborare 9i continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanjate din fonduri
publice;

- Legea nr.27312006 , privind finantele publice locale ,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1031 din 16,07.2020.
in temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr.57 /2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVORU CRI§ULUI
adopta prezenta H O T Á n Á R E :

Art. 1. Se aprobá studiul de fezabilitate qi indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul
investi{ii ,,ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, IN LOCALITATEA NADASU SI
SAULA COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ " , conform Devizului General, dupá
cum urtnne azá: - valoare totalá investi{ie: 9 .360 .969,58 lei fárá TVA, din care 1 .7 57 .018,3 7 lei TVA,
in cuantum total de 11.117.987,95 lei cu TVA, din care C+M 6.399.918,28lei firá TVA, din care
1.21,5.984,74 lei TVA, in cuantum total de 7.615.902,75lei.

^rt.2. 
Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotárári se incredinleazáPrimarul comunei

Izvoru Crigului gi compartimentul de specialitate din cadrul instittrliei.

Art. 3. Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá comunicá in
termenul prevázut de lege cátre :

- Institulia Prefectului JudeJului Cluj,
- Primarul comunei I
- Compartimentului
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LAZAR ELZA

P r ezenta hotáráre a fost- ado-ptat á
Nr. consilieri in funclie :Nr. consilieri prezen{i
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