
RoMANIA
JUDETUL CLUJ

COMLrNA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnÁREANr.29
Din 23 iutie 2020

privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru proiectul "ALIMENTARE
CU GAZE NATURALE IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ,,

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului , judetul Cluj, intrunit in ;edinta de lucru
ordinará din data de 23.07.2020

Avánd in vedere:
- DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV privind cheltuielile de capital necesare realizárii

obiectivului de investi}ie: ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN COMLINA IZVORU
CRISULu, ruDETUL CLUJ.

in conformitate cu prevederile:
- Hotárárea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare qi conlinutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din
fonduri publice;
- Legea nr.27312006, privind íinantele publice locale ,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare ;

- Hotárárea Consiliului Local Izvoru Crigului nr.52 din22.08.2019
- Prevederile art. I29 din OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ;
- Raportul comisiei de specialitate;
- raportul de specialitate cu rrr. 1036din 20.07.2020

In temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ;

rrorÁnÁgrn:
Art. 1. Se aprobá studiul de fezabilitate gi^indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul

investifii "ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN COMLINA IZVORU CRI§ULU, JUDETUL
CLUJ. ", conform Devizului General, dupá cum urrnneazá: - valoare totalá investilie: 17.533.352,00
lei fárá TVA, din care 3.331.336,88 lei TVA, in cuantum total de 20.864.688,88 lei cu TVA, din care
C+M l4.807.200,00lei fárá TVA, din care 2.813.368,00 lei TVA, in cuantum total de 17.620.568,00
lei.

Lrt. 2. Se mandateazá Primarul Comunei lzvoru Crigului, in vederea efectuárii tuturor
demersurilor 

^privind 
implementarea obiectivului de investitie: ALIMENTARE CU GAZE

NATURALE IN COMUNA IZVORU CRI§ULUI, JUDETUL CLUJ.
Art. 3. Cu comunicarea qi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotárári se

incredinlea zá secr etatul, prim Cri;ului gi compartimentul fi nanciar contabil.
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prezenta hotáráre a fost OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ :
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