HOTARAREA NR. 120
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
“MODERNIZARE ZONA VESTICA A PIETEI SF. GHEORGHE”,
str. Slt. Corneliu Gavrilov, nr. 91, Tulcea si a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data
de 24 septembrie 2015 ;
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate
,,MODERNIZARE ZONA VESTICA A PIETEI SF. GHEORGHE”, Tulcea, str. Slt. Corneliu
Gavrilov, nr. 91, Tulcea si a indicatorilor tehnico-economici, proiect din initiativa
viceprimarului ;
Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea inregistrata
sub nr. 24013/14.09.2015 si raportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A., inregistrat sub nr. 1753
din 14.09.2015;
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 10, art. 36 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (4) lit. d) din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) si (6), art. 49 alin. (1) si (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate ,,MODERNIZARE ZONA VESTICA A PIETEI
SF. GHEORGHE”, Str. Slt. Corneliu Gavrilov, nr. 91, Tulcea, conform anexei nr. 1 si indicatorii
tehnico-economici in valoare totala de 359.456 lei, inclusiv TVA din care C+M 250.833 lei,
inclusiv TVA, conform anexei nr. 2.
Art. 2. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste
S.C. AGROPIETE S.A.
Art. 4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari
persoanelor si autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali
prezenţi.
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