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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 87 

din 18 mai 2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de lucrări pentru proiectul  

“REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ COMŞEŞTI – INSTALAŢII TERMICE ”  

 
 Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 18.05.2017;  
Analizand : 

- H.G. nr. 28/2008 , privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investitii si lucrari de interventii ;  

- Legea nr. 273/2006  , privind finantele publice locale  ,republicata  cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017 
- Raportul de specialitate cu nr. 3572 din 11.05.2017 
În temeiul art.36  alin. 2b si d ale alin.6 lit.a punctul 14 si ale art.45 alin.2 ,art. 126 din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 

Art..1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,, REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ 
COMŞEŞTI – INSTALAŢII TERMICE  ”  conform Devizului General, după cum urmnează: - valoare totală 
investiţie: 55.767 lei fără TVA, din care 11.153 lei TVA, în cuantum total de 66.921 lei cu TVA, din care C+M 
41.667 lei fără TVA, din care 8.333 lei TVA, în cuantum total de 50.001 lei cu TVA. 

 
 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Tureni şi compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei. 
 

Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul 
prevăzut de lege către :    

 
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
-      Publicat pe site-ul Comunei Tureni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
COLOSVARI ILEANA                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0       
                            „ Abţineri ”                =          0 


