
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI

HOTA.RA.REA nr. __64__din 23.09.2021

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURARUTIERA IN COMUNATURENI, JUDETUL CLUJ"

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de
_23 septembrie 2021 _

Analizand temeiurile juridice:
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- art. 44, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i

rQmpletarile ulterioare;
- Ordonanta nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

Tinand cont de:
- Devizul general - valoare actualizata conform Ordonantei nr. 15/2021;
- HCL nr. 41/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de

la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de
Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investitie ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA IN COMUNA TURENI, JUDETUL CLUJ";

- HCL nr. 97/2018 privind aprobarea si reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea
cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin
Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investitie ,,MODERNIZARE
INFRASTRUCTURARUTIERA IN COMUNATURENI, JUDETUL CLUJ";

- HCL nr. 39/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici de lucrari pentru proiectul
,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA TURENI, JUDETUL
CLUJ";

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr._8885__din _22.09.2021__,
.caportul de specialitate nr. _8886_din _22.09.2021__ al compartimentului de resort, precum ~i
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I, II , III din cadrul Consiliului local ;

in temeiul drepturilor conferite prin art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI
adopta prezenta hotarare:

Art. 1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA TURENI, JUDETUL CLUJ", conform
Devizului General care constituie Anexa la prezenta hotarare ~i face parte integranta din aceasta, dupa cum
urmeaza:

Valoare totala investitie: 4.620.317,75 lei ( fara TVA), respectiv 5.489.208,42 lei inclusiv TVA;
Din care Constructii+Montaj: 4.291,724,05 lei ( fara TVA), respectiv 5.107.151,62 lei inclusiv TVA;
Art. 2. Consiliul Local al Comunei Tureni se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile

neeligibile aferente proiectului finantat prin PNDL ~i cheltuielile de mentenanta ~i gestionarea investitiei pe
toata durata de functionare a acestora, respectiv minim 5 ani.



Art. 3. Cu ducerea la indeplinire ~i punerea in aplicare a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
Comunei Tureni ~i compartimentul de specialitate din institutie.

Art. 4. Prin grija secretarului general al comunei Tureni prezenta hotarare se comunica in termenul
prevazut de lege catre: Institutia Prefectului-Judetul Cluj, primarul comunei Tureni, Biroul Financiar
Contabil, Achizitii Publice si Arhiva, Publicare pe site.

contrasemneaza pentru legalitate:
• cretarul general al comunei Tureni

Lauriana-Noruta7
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:

presedintele de sedinta,piQ
Nr. consilieri in functie = 11
Nr. consilieri prezenti = 10

Voturi ,, Pentru " =
Voturi ,, Impotriva " =
,, Abtineri " =

10


