
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA OJDULA

HoTAnARE
Nr. 14 din 22.02.2017

privind reactualtzarca devizului general prin revizuirea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investilie

,,Modernizarea ;i asfaltarea drumului comunqt DC3 Mdrtdnu;-Ojdula Km 4+000-
7+350, jude,tul Covasna"in urma modificdrii nivelului cotei taxapavaloare addugatd

Consiliul Local al Comunei Ojdula, judelul Covasna,
analtzdnd expunerea de motive intocmitd de primarul comunei, privind
reactualizarea devizului general prin revizuirea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investilie
,,Modernizarea ;i asfaltarea drumului comunal DC3 Mdrtdnu;-Ojdula Km 4+000-
7+350, judeyul Covasna"in urma modificdrii nivelului cotei taxapavaloare addugatd,

-avdnd in vedere art. 35 gi 44 alin (1) din Legea 27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ,

-HCL nr.5 din 28.01 .2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind investi{ia,,Modernizarea ;i asfattarea drumului comunal DC3 Mdrtdnus-
Ojdula Km 4+000-7+350, judelul Covasna"

-in temeiul art.10 din O.U.G. nr.2812013 pentru aprobarea Programului nalional
de dezvoltare 1oca16 aprobatd prin Legea nr.89120I5 cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare ale art.I2 din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor ordonanlei de Urgenld a Guvernurui nr.2g 120 13

-in temeiul art" 36 aIin. (2) lit. "b" coroborat cu alin. (4), lit. ,,a',, alin. (6) lit ,,a,',
pct' 10, 13, 14 qi 16, respectiv art. 45 gi art. 115, alin. (1), lit" "b" din Legea 21512001
privind administralia publicd locald, republicatd;

HOrAnASrn
Art. 1. Se aprobd reactualizarea devizului general prin revizuirea indicatorilor

tehnico-economici ai obiectivului de investilie ,,Modemizarea qi asfaltarea drumului
comunal DC3 Mdrtdnug-Ojdula Km 4+000-7+350, judeful Covasna" in urma
modificirii nivelului cotei taxapa valoare addugatd conform Anexei nr.1, care face
parte integrantd din prezenta Hotdrdre.

Art. 2- Se aprob6 reactualizarea devizului general prin revizuirea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investilie ,,Moderni zarea qi
asfaltarea drumului comunal DC3 Mdrtdnuq-Ojdula Km 4+000-7+350, judelul
Covasna" pentru restul de executat in urma modificdrii nivelului cotei iu*u'pu
valoare addugatdconform Anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta
HotdrAre .

Art. 3. Cu aducerea
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Anexa.Nr.2/
la Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei Oidula nr. / L /22"febr. 2012.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Modernizarea qi asfaltarea drumului comunal DC3 Mirtunuq-ojdula
Km4+000- 7+350, judeful Covasna TVA lgo

in RON/EUR la cursul BNR din 03.01.2011..unde I EUR:4

Valoarea totald a investitiei (cu TVA 281.913
- din care: C+M
Valoarea totald a investitiei (ferA TVA
- din care: CfM 867.761

totald restului de executat
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Anexa.Nr.l /
lq Hotdrdree Consiliului Local al Comunei Oidula nr. {+ /22.febr" 2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Modernizarea qi asfaltarea drumului comunat DC3 Mirtunuq-ojdula
Km4+000- 7+350, jude{ul Covasna TVA l9o

in RON/EUR la cursul BNR din 03.01" 2017.. unde 1 EUR:4

Yaloarca totald a investitiei (cu TVA 677.519
- din care: C-|M 2.754.621
Valoarea totald" a investitiei (frrb TVA
- din care: C+M 2.26r.624

Lunsimea totald a drumului


