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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 
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HOTĂRÂREA NR. 279/2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Reabilitare bloc 

de locuințe sociale Luminișului 13A Baia Mare” în cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea  tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B 

Clădiri publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ,  

MARȚI 27 IUNIE 2017   

 

Examinând: 

 Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.  400/2017;            

 Raportul de specialitate nr. 4622/26.06.2017 al Serviciului Programe, Proiecte, Strategii privind 

fundamentarea proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie:"Reabilitare bloc de locuințe sociale Luminișului 13A Baia 

Mare”;  

 Documentaţia faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii:“Reabilitare bloc de locuințe sociale 

Luminișului 13A Baia Mare”. 

 

Având în vedere: 

 Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice 

a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificări şi completări ulterioare, art. 15 alin. b; 

 Art.10, art. 36 alin. 2  lit. d , alin. 4 lit. d), alin.6 lit. a pct.14, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Avizul comisiei tehnico - economice nr. 242/27.06.2017; 

 Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

Art. 39 alin. 4, art. 44, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie               

" Reabilitare bloc de locuințe sociale Luminișului 13 A Baia Mare".  

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie menţionat la art.1, respectiv: 

 

a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv T.V.A: 3.924.101,40 lei 

                        Din care C+M, inclusiv T.V.A: 3.002.546,75 lei. 

 

b) Durată execuţie: 16 luni 

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează:  

 Direcţia Generală Dezvoltare Publică - Direcţia Investiţii Programe Proiecte ; 

 Direcţia Economică; 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Programe; 

 Direcţia Investiţii; 

 Serviciul Public Asistență Socială; 

 Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

      Rob Marinel                                                                                        Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 

Impotrivă - 

Abţineri - 


