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HOTARAREANR.I69
Din data de 01.11.2021

PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO
ECONOMICI $I A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE
INvESTIf II:,,VA RIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULU I BLAJ"

Consiliullocal al municipiului Blaj intrunitin qedin{a extraordinarl de consiliullocal
convocati prin procedura LA DTSTANTA in data de 01.11.2021;
Luind in dezbatere Proiectul de hotlrire, prin care se propune aprobarea
principalilor indicatori teh n ico-econom ici qi a devizului general pentru obiectivul de
investifii: ,,VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ";
Ar'6nd in vedere, Raportul de specialitate n r.13{2{/28.10.2021 pentru aprobarea
principalilor indicatori teh n ico-economici qi a devizului general pentru obiectivul de
investifii: : ,,VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ* qi expunerea de
motive n r..13{25128.10.2021 ale biroului investifii, achizitii publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Blaj;
Avind in vedere referatul (raportul) de avizarelaprobare al proiectului de hottrrdre
nr.d3.38{ 128.10.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Luind act de avizele favorabile ale Comisiilor dc specialitate ale Consiliului local
m u n ici piulu i Blaj;
in conformitate cu prevederile art.l29 alin(l), alin (2) lit. b), coroborat cu alin. ('l)
lit. d) din OUG nr. 5712019 Codul Administrativ, ale art. {;l alin. I din Legea nr. 27 312006
Finan(e^lor Publice Locale ;
In temeiul prevederilor art. 129 si ale art. lJ3 - l.l0 din OUG. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificlrile qi completirile ulterioarel

CONSILI UL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARA$TE:

Art.l. - Consiliul local al municipiului Blaj aprobl principalii indicatori tehnicoeconomici gi devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizlrii obiectivului de
investi(ii: ,,VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ*, dupi cum
u

rmeazl:

a\-

Voloarea

devizului este de 160.909.352,10 lei, inclusiv TVA de 19 %, din care

C + M este de 137.783.536,59 lei inclusiv TVA l9 %, conform ane.rei nr.l, porle integranta la
prezenla hofifire.
b)-Durato de implemenlare a investiliei care face obiectul aceslui Proiecl esle de
48 luni.

Art.2.- Prezenta hotlrAre constituie in document preliminar pentru cererea de
finanfare depusi de UAT - Municipiul Blaj. care va fi depusl in cadrul Programului
Na(ional de Investi(ii ,,Anghel Saligny" pentru obiectivul de investifii:
',VARIANTA
OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ".
Art.3.-Primarul municipiului Blaj, Secretarul gencral al municipiului Blaj,
Biroul investif iilAch izilii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Blaj, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotlriri.
Art..l.-Prezenta hotlrere se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba,
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Biroului Investi{ii /
Achizitii publice qi Direc{iei buget, finanfe, contabilitate din cadrul aparatuluide specialitate
al Primarului Municipiului Blaj.
Art.s.- a) Prezenta hotlrare se va supune controluluide lcgalitate exercitat de Prcfect,
in conditiile OUG.n r.57/201 9 privind Codul administratir'.
b) Prezenta hotlrAre poate fi contestatl in termenele, condi(iile qi la instanla
competentl, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - alc legii contenciosului
administrativ nr.55l / 200.1 cu modificlrile si completirile ulterioare.
Art.6.-Prezenta hotirire a fost adoptatl cu un numar de l9 voturi << pentru > r'alabil
exprimate din totalul de l9 consilieri locali.
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