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   H O T Ă R Â R E  

          nr.10 din 5 iulie 2016 

privind  aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare cămin cultural în localitatea Ibăneşti-Pădure, 
comuna Ibăneşti, judeţul Mureş” 

Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă de îndată  la data de 
5 iulie 2016. 

Analizând expunerea de motive a viceprimarului comunei Ibăneşti,  
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvenului Nr.28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, analizând indicatorii tehnico-economici 
ai proiectului: „Reabilitare şi modernizare cămin cultural în localitatea Ibăneşti-Pădure, comuna 
Ibăneşti, judeţul Mureş” 

În conformitate cu dispoziţiile Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare cămin cultural în 
localitatea Ibănești-Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș”, la valoarea totală a 
investiţiei de 1.783,895 mii lei (inclusiv T.V.A.), echivalent 395,253 mii euro, din care 
C+M 902,443 lei echivalent 199,952 euro, cursul de schimb fiind cel raportat de BCE la 
data de 04.07.2016, respectiv 4,5133 lei/euro. 

Art.2 Răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri domnul primar Dan Vasile-
Dumitru. 

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Primarului comunei 
Ibăneti şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa 
www.ibanesti.ro  

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            

                                                                                                                                                                                                                                          
Ciorăneanu Ştefan                                                                   Contrasemnează,         

                                                                                                                      Secretar,                                 
        Todoran Codruţa-Alexandrina 
 

http://www.ibanesti.ro/
http://www.ibanesti.ro/

	H O T Ă R Â R E

