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AzútjavításokMezőteremhelységben “Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa V – străzi în 
Tiream “ elnevezésű beruházás általános költségszamításának és a műszaki-gazdasági 

mutatószámainak jóváhagyása 
 Mezőterem község Helyi Tanácsa 2020 február 20-i rendes ülésén, az alábbi jogszabályi 
feltételekenek eleget téve:  
“avândînvedereproiectul de hotărâre nr.360/10.02.2020, iniţiatînbazareferatului de aprobare a 
primaruluicomuneiTiream nr.322/06.02.2020,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului de 
resort nr.387/11.02.2020 șiavizelecomisiilor  de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3 din cadrulConsiliului local al 
comuneiTiream; 
Văzând prevederile: 
            - art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice ;  
 - Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele  de elaborare  şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, 

  LuândînconsiderareprevederileLegii nr. 24/2000 privindnormele de 
tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare;                                                                                                                                
 Întemeiulprevederilor art. 129, alin.(2) ,lit.b, alin.(4) lit.d),art.139,alin.(3) lit.g)  și art. 196, alin.(1) 
lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 privindCoduladministrativ, modificată;”  

 
ELHATÁROZZA 

 
1. Cikkely- (1) Jóváhagyja az útjavításokMezőteremhelységben “Reparaţie  străzi în comuna 

Tiream etapa V – străzi în Tiream “ elnevezésű beruházás általános költségszamítását és a 
műszaki-gazdasági mutatószámait, amely a SC Pro Vem - Plus SRL 
általkészítettmellékletbenfoglaltatik, ésamelyszervesrészejelenhatározatnak. 

 - (2)Jóváhagyja az útjavításokMezőteremhelységben “Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa V 
– străzi în Tiream “ elnevezésű beruházás teljes  összegét  (TVA 19%-al együtt)  441,930,30 lejben, 
amelyből  a  C+M mutatószám összege 395,431,05 lej , az általános költsgszámítás szerint, amelyet a 
melléklet tartalmaz és amely szerves része jelen határozatnak. .  

2.Cikkely–A beruházás költségeit a helyi költségvetés fejlesztési számlájáról fedezik.   
 3. Cikkely–Jelen határozat végrehajásval megbízzák Mezőterem község polgármesterét. 

4.Cikkely–Jelenhatározatotköztudomásrahozza a községjegyzője, 
akiközliMezőteremközségpolgármesterével, SzatmármegyePrefektusiHivatalával, a 
hivatalszakapparátusánakérintetirodáival,valamintköztudomásrahozza a 
közigazgatásiegységwww.tiream.rohivataloshonlapjánakHelyiHivatalosKözlönyerovatában, valamint a 
Polgármesterihivatalhirdetőtábláján.  

 Mezőterem, 2020 február 20-án  
         ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                              Ellenejegyzi, 
        Lieb BEÁTA –helyi tanácsos                                    Mezőterem község jegyzője:                                                                                                                    

    Maria Grigoraș jogász 
Jelen határozatot a a közigazgatási kódex következő cikkelyei alapján fogadták el: „art.139 alin. (3) 

lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privindCodul administrative”; 
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