ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞ BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUZIAŞ

HOTĂRÂREA NR. 39
DIN 29.11.2016
privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE (faza DALI) , a
Devizului General, Descrierea Sumară a Investiției și Indicatorii tehnico-economici
aferenti” , în vederea includerii în PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
2014-2020, Axa prioritara 7, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creșteri
favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte
a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și
dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura) ale
obiectivului de investiţii ,, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
TURISMUL BALNEAR ÎN STAȚIUNEA BUZIAȘ "
Consiliul Local Oraş Buziaş, jud. Timiş









Având în vedere referatul Serviciului investiţii, urbanism, amenajarea
teritoriului, protecţia mediului, achiziţii publice din cadrul Primăriei Oraş
Buziaş, înregistrat cu nr. 14150/2016;
Luând
în
considerare
Documentatia
tehnico-economică
“
DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
PENTRU
TURISMUL
BALNEAR ÎN STAȚIUNEA BUZIAȘ ", , proiect nr. 16086/2016
DEVIZUL GENERAL, Indicatorii tehnico-economici ai investiției,
precum și Anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi
realizată prin proiect, întocmite de S.C. SIREGON GRUP SRL, S.C
PATH' S ROUT SRL şi SC AGROSFERE SRL. ;
Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Buziaş, prin care se acordă aviz favorabil;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutuluicadru al documentației tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții si lucrări de intervenții, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b), lit. c) şi art. 45 alin. 2 lit.
e) şi alin. 3) , precum şi art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.
Se aprobă Documentatia tehnico-economică "DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR ÎN STAȚIUNEA
BUZIAȘ " – Faza DALI, proiect nr. 16086/2016 , întocmită de S.C. SIREGON GRUP
SRL, S.C PATH' S ROUT SRL şi SC AGROSFERE SRL, conform Anexei nr.1 , care va
face parte integrantă din hotărâre .
Art.2. (1) Se aprobă Anexa – „Descrierea Sumară a Investiției și Indicatorii
tehnico-economici aferenti”, care face parte integrantă din hotărâre .
(2) Se aprobă DEVIZUL GENERAL întocmit de S.C. Siregon Grup
SRL. în vederea includerii în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL
REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 7 a obiectivului de investiţii
DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
PENTRU
TURISMUL
BALNEAR ÎN STAȚIUNEA BUZIAȘ, orașul Buziaș, județul Timiș;
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Valoarea totală a obiectivului de investiţii ( inclusiv
T.V.A.) în cuantum 22.100.970,00 lei, din care:
- fonduri nerambursabile - 21.658.950,60 lei
- buget local - 442.019,40 lei
(4) Se aprobă contribuţia proprie a oraşului Buziaş la realizarea
obiectivului de investiţii menţionat în cuprinsul pct. 1, este de 2% din valoarea totală, în
cuantum de 442.019,40 lei lei.
Art 3. Se împuternicește dl. ec. Munteanu Sorin – primar al orașului Buziaș să
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Consiliului Local
al orașului Buziaș.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează Primarul
Oraşului Buziaş.
Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica:
Instituţiei Prefectului judeţului Timiș;
Primarului Orașului Buziaș;
Serviciului investiţii, urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului,
achiziţii publice, Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe din cadrul
Primăriei oraș Buziaș;
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