
HOTARAREA NR. BD* I 23.II.2017
Privind aprobarea devizului general pffiaE.ltuielile necesare realizdrii

Proiectului "Reabilitare, extindere, modemizare qi dotare Dispensar Uman Tormac,,

Consiliul Local al comunei Tormac, judetul Timiq,
Avand in vedere:

- faptul cd spaliul destinat serviciilor medicale este insuficient, iar cladirea in care iEi desfrqoar6
activitatea cabinetele medicale se g6seqte intro stare de degradare avansata, este absolut necesar6 qi
oportunl demararea unui proiect privind reabilitarea clddirii dirperrr*.,rlui uman gi extinderea acestuia ,in vederea asigurdrii cdtre cetdfeni a unor servicii medicale decente.

- expunerea de motive a d-lui Csaki Karol Ion Lucian, primarul comunei Tormac, in calitate de
iniliator al proiectului;

- prevederile att. 44 alin. (1) din L. 273 I 2006 privind finanlele publice locale, cu modific6rile Eicompletdrile ulterioare;
- O.U.G. nr.28l2Ol3 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare Local[, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare qi Ordinul Repubiicat nr. 185 1 I 2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de u.g.rtu a Guvernul ui nr. 2gl21l3

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 I 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (l), alin.(2) lit. ,,b,, si alin.(4) lit. ,.d,,, respectiv art. 45, alin.(1) si art.115 alin (1) lit."b" din Legea administraiiei publice locaie nr.2l5l20d1 ,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

- 
Art'l' - Se aprobi devizul general qi principalii indicatori tehnico-economici privind',Reabilitare

Ei Extindere Dispensar Uman Tormac ", conform anexei 1 care face parte integrantd din prezenta
hot[rdre;

krt. 2. - Se aprob6 valoarea totalS a investiliei de 1 .169.3 66,50lei ( inclusiv TVA), din care :- de la bugetul de stat: 1.035.653,15 lei (inclusiv TVA);
- de la bugetul local : 133.713,35 lei(inclusiv TVA)
Art'3' - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se mandateazd domnul primar Csaki Karol-

Ion-Lucian, care va semna toate documentele necesare pentru realizareaobiectivului.
Art' 4' Secretarul comunei va comunicaprezentahotarare ,primarului comunei Tormac si Institutiei

Prefectului - judetul Timi$, si o va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al
comunei Tormac si pe site www.tormac.ro-...1:.:;.,rj;. r 1..

Contrasemneazd


