ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VĂRGATA
Codul de înregistrare fiscală: 4375879

HOTĂRÂREA nr. 66
din 24
noiembrie 2021
.................
privind aprobarea memoriului justificativ „Eficientizarea serviciului public de
administrare al domeniului public și privat al Comunei Vărgata Județul Mureș”
Consiliul Local al comunei Vărgata, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
c) luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice,
d) analizând memoriul justificativ şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului
“Eficientizarea serviciului public de gospodărire comunală în Comuna Vărgata Județul Mureș”,
în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. b) şi art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Vărgata, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 6170/17.11. 2021;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 6171/17.11.2021,
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vărgata
hotărăște:
Art. 1. Se aprobă memoriul justificativ “Eficientizarea serviciului public de administrare al
domeniului public și privat al Comunei Vărgata Județul Mureș”, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:
Valoarea totală (INV): 86.650,99 lei, inclusiv TVA
(în preţuri – ziua 16, luna 11, anul 2021, 1 euro = 4.9493 lei) din care:
- Construcţii-montaj (C+M) 0 lei, inclusiv TVA
Eşalonarea investiţiei (INV / C+M);
- Anul I: 86.650,99 / 0,000 lei;
- Anul II:
0,000 / 0,000 mii lei
Durata de realizare (luni);
- Durata de realizare a investiţiei va fi de 12 luni.

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vărgata.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vărgata, în
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Vărgata și prefectului județului Mureş și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a comunei.

Președinte de ședință
Nagy Mihály

Secretar general al comunei
Kőmives
Kőmives
Tünde
Tünde

