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HOTĂRÂRE nr. 58 / 2022  

pentru modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 89/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice 
faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și a destinației 

de locuințe sociale pentru obiectivul de investiții "Construire bloc locuințe sociale în municipiul 
Curtea de Argeș" și a art. 2 al H.C.L. nr. 90/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai investiției pentru finanțarea din bugetul local a anumitor cheltuieli pentru obiectivul de investiții 

"Construire bloc locuințe sociale în Municipiul Curtea de Argeș" 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată;  
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 10553/05.04.2022; 

-Raportul de specialitate nr. 10557/05.04.2022; 
-Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice; 

-Prevederile art. 7 alin. 6 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

-Devizul general maximal actualizat nr. 5215/15.02.2022; 

-Dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
-Avizul Comisiei economice; 

-În temeiul art. 129 alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 

Hotărăște: 
 

 
Art. I: Art. 2 al H.C.L. nr. 89/2018 se reformulează astfel:  

"Art. 2: Valoarea totală a investiției este de: 
-15.966.163,83 lei (inclusiv TVA) 

-13.437.556,93 lei (fără TVA) 

din care: 
-C+M (inclusiv TVA): 13.966.229,49 lei  

-C+M (fără TVA):            11.736.327,31  lei,  
conform Devizului general actualizat, Anexă la prezenta hotărâre." 

Art. II: Articolul 2 al H.C.L. nr. 90/2018 se reformulează după cum urmează: 

"Art. 2: Valoarea totală a cheltuielilor ce vor fi suportate de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 
Construire bloc locuințe sociale în municipiul Curtea de Argeș  este de 1.872.279,60  lei (inclusiv TVA) din care suma 

necesară pentru anul 2022 este de 400.000 lei." 
 

 
 

      Contrasemnează 
  Președinte de ședință                                                  Secretar  general U.A.T. 

               RĂDUȚU-BABEȚ ANA                         ISABEL JANINA ZARIOIU 
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