
 
 

HOTĂRÂREA NR. 158 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a  lucrărilor de interven ţie pentru obiectivul 

,,Transformare acoperiş de tip terasă în acoperiş de tip şarpantă“ la Creşa nr. 6  “Dumbrava 
minunata” şi a indicatorilor tehnico-economici 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.10.2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul ,,TRANSFORMARE ACOPERIŞ DE TIP TERASĂ ÎN ACOPERIŞ DE 
TIP SARPANTĂ“ la Creşa nr. 6 “Dumbrava  minunata” şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect 
din iniţiativa viceprimarului municipiului Tulcea;  

Luând în discuţie raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 
17376 din 20.10.2015 si Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea, inregistrata sub 
nr. 28608 din 21.10.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico–economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari publice; 

- Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art.10, art. 36, alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.(1) şi (6), art. 49 alin.(1) şi (2) 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. 1 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 
,,TRANSFORMARE ACOPERI Ş DE TIP TERASĂ ÎN ACOPERI Ş DE TIP SARPANTĂ“  la 
Cresa nr. 6  “Dumbrava minunata”, conform anexei nr.1 şi indicatorii tehnico-economici  în valoare 
totală de 204.956,00 mii  lei, inclusiv TVA, din care C + M  173.502,00 mii lei, inclusiv  TVA, 
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 hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi 

Protecţie Socială. 
ART. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

         Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenti. 
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