HOTĂRÂREA NR.71
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTULUI TEHNIC ”MODERNIZARE ŞI
MONITORIZARE DE LA DISTANŢĂ A FUNCŢIONĂRII MODULELOR, PUNCTELOR ŞI CENTRALELOR
TERMICE, CAF-ULUI ŞI STAŢIEI INTERMEDIARE DE RIDICARE A PRESIUNII” ÎN MUNICIPIUL TULCEA ŞI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă extraordinara la data de 18.04.
2013;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic
”Modernizare şi monitorizare de la distanţă a funcţionării modulelor, punctelor şi centralelor termice, CAF-ului
şi staţiei intermediare de ridicare a presiunii” în municipiul Tulcea si a Indicatorilor tehnico-economici, proiect
din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Raportul intocmit de Serviciul Dezvoltare Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 9301/16.04.2013;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 273/ 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.10, art. 36 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d), art. 45 alin. 1 şi 6, art. 49 alin. 1 şi 2
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi Proiectul tehnic ”Modernizare şi monitorizare de la distanţă a
funcţionării modulelor, punctelor şi centralelor termice, CAF-ului şi staţiei intermediare de ridicare a presiunii”
în municipiul Tulcea, conform anexei nr.1 şi indicatorii tehnico-economici în valoare totală de 8.394.607,40 lei
exclusiv T.V.A.(echivalentul sumei de 1.909.601,32 euro exclusiv T.V.A., la cursul BNR din data de
12.04.2013,1euro=4,3960), conform anexei nr.2.
Art.2 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se împuternicesc Direcţia Economică şi Serviciul
Dezvoltare Investiţii.
Art.4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor şi persoanelor
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.
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