
R o M A r u r R
JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAT MOISEI

HOTARAREA NR
din 28 iunie

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Pod peste raul Viseu in comuna
Moisei - POD LIDO

Consil iul local Moisei intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2013,
Av6nd in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Moisei privind aprobarea
indicatorilor indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Pod peste raul Viseu in comuno Moisei -
POD LlD, studiul de fezabilitate nr. 157/2013 intocmit de catre S.C. PROCONS-FOREX SR! avizul
comisie economice din cadrul Consil iului local Moisei si raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de special i tate al prima.rului,

In baza art.44 din Legea 273/2006 privind f inantele publice locale si36 al in.4l i t .d)din Legea
2t5/2O0L privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ln temeiul prevederilor art. 45 si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 a administratiei
publice locala, republicata, cu modif icari le si completari le ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 . Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul Pod peste raul Viseu in
comuna Moisei- POD L\DO avand urmatoarele caracteristici :

- lungimeal totala a podului este de 27,5 m cu o singura banda de circulatie, partea
carosabila f i ind de 3,70 m

'- suprastructura este alcatuita din 3 grinzi prefabricate cu o lungime de 26 m si inaltime de
92 cm
- infrastructura podului este alcatuita din 2 culei.

- valoarea totala a proiectului inclusiv TVA este de 692.357 lei din care C+M inclusiv TVA
584.959 lei.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
- lristitutia Prefectului - Judetul Maramures ;
-  Pr imaru lu icomuneiMoise i

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru din 15 consilieri in functie, prezenti fiind un
numar de 11 consil ieri  .
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