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HOTĂRÂREA NR. 58/2021 

privind aprobarea actualizării  Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul 

Copşa Mică prin proiecte integrate”, Cod proiect 123741 

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 16 noiembrie 2021, 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 6468/2021 

şi raportul de specialitate nr. 6469/2021 întocmit de Biroul Managementul proiectelor, 

Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget- 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii 

şi comerţ, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 129 alin. 

(1), alin.(2) lit.b) şi d) alin. (4) lit.d) şi alin. (7) lit. a) şi lit. m) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general, prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre şi a indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 3, Copşa Mică” care face 

parte din proiectul „Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”, 

după cum urmează: 

- investiția totală: 8.364.587,70 lei + TVA 

- din care C+M: 5.236.352,64 lei + TVA 

Art.2. Se aprobă actualizarea Devizului general, prevăzut în anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre, ai a indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare trama stradală şi extindere reţele hidroedilitare în cartierul 

Târnăvioara” care face parte din proiectul „Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin 

proiecte integrate”, dupa cum urmează: 

- investiția totală: 2.792.847,29 lei + TVA 

- din care C+M: 2.340.839,28 lei + TVA 

Art.3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

  

Adoptată în oraşul Copşa Mică la data de 16 noiembrie 2021 
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