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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiții “Lucrări de refacere a drumurilor comunale afectate de
calamitățile naturale din anul 2020, comuna Brusturoasa, județul Bacău”














Consiliul local al comunei Brusturoasa, județul Bacău;
Având în vedere:
proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Brusturoasa privind aprobarea devizului
general și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Lucrări de
refacere a drumurilor comunale afectate de calamitățile naturale din anul 2020, comuna
Brusturoasa, județul Bacău”și referatul de aprobare înregistrat sub nr.4782 din
06.08.2020;
referatul cu nr. 4781 din 06.08.2020 întocmit de compartimentul achiziții publice și
derulare proiecte
devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
“Lucrări de refacere a drumurilor comunale afectate de calamitățile naturale din anul
2020, comuna Brusturoasa, juudețul Bacău” întocmit de S.C. Angiserg Consult SRL
Onești
prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile H.G. nr. 28/2008, pentru 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;
prevederile art. 7 alin. (6) și art. 10 alin. (5) din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de
elaborare și continutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile art. 291 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Brusturoasa,
înregistrate sub nr. 4856 și 4862 din 12.08.2020, prin care se acordă aviz favorabil;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d”, ale art. 139, ale art. 140,
alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de
refacere a drumurilor comunale afectate de calamitățile naturale din anul 2020, comuna
Brusturoasa, județul Bacău”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții investiții
“Lucrări de refacere a drumurilor comunale afectate de calamitățile naturale din anul 2020,
comuna Brusturoasa, județul Bacău”, după cum urmează:
I.

Indicatori economici:
- valoare investitie = 234.000 lei (cu TVA)
din care C+M = 228.044 lei (cu TVA)

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Primarul comunei Brusturoasa, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Brusturoasa.
Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului comunei Brusturoasa;
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