ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.73/2020
privind modificarea Hotărârii nr. 160/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în
vederea ridicării performanței energetice” str. Revoluției din decembrie nr. 26 AB, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 4287. din data de 25.02.2020;
Raportul de specialitate cu nr. 4289 din data de 25.02.2020 întocmit de Direcţia
managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate a
Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii privind modificarea
Hotărârii nr. 160/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru
investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în vederea ridicării performanței energetice”
str. Revoluției din decembrie nr. 26 AB, conform devizului actualizat de S.C. Megavox Proiect
S.R.L.
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat din cadrul Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc
În baza prevederilor:
- Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc cu nr. 160/2019 privind aprobarea
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „Reabilitarea termică a
blocurilor de locuințe în vederea ridicării performanței energetice” str. Revoluției din decembrie nr.
26 AB, modificat prin HCL nr. 333/2019;
- Hotărârii Guvernului cu nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 12/2020 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări
pentru anii 2021-2023, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, conform căreia documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de
investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale
celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, se aprobă de către autorităţile deliberative;
- prevederile art. 60, pct.5 și art.2203, precum și art. 291, alin (1), lit.b) Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit devizului actualizat de S.C. Megavox Proiect S.R.L.

În temeiul art. 129 alin. (2). literele b) şi d) şi alin. (4) litera d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin.
(1), (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;;
HOTĂRĂŞTE
Art. I. Se aprobă modificarea art.1 alin. 1.) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Miercurea Ciuc nr. 160/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
pentru investiţia: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în vederea ridicării performanței
energetice” str. Revoluției din decembrie nr. 26 AB, elaborat de S.C. Megavox Proiect S.R.L.,
finanțat din bugetul local, care cuprinde principalele caracteristici, precum și indicatorii tehnicoeconomici a investiției, care va avea următorul cuprins:
„Alin.1)Valoarea totală a investiţiei este de: 1.590.781,62 lei inclusiv TVA;
Valoarea C+M a investiţiei este de: 1.353.922,26 lei inclusiv TVA.”
Art. II. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 privind Descrierea investiției și prezentarea
indicatorilor tehnico-economici, confrom anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III. Toate celelalte articole rămân neschimbate.
Art. IV.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Szőke Domokos, Direcția managementul proiectelor, achiziții publice și investiții și
Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.
Art. V. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituției Prefectului Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Szőke Domokos;
d) Serviciului de achiziții publice și investiţii;
e) Direcției economice;
f) Compartimentului achiziții publice;
g) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice;
h) S.C. Megavox Proiect SRL, Cluj Napoca, județul Cluj
i) Asociației de proprietari Revoluției 32
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