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H O T Ă R Â R E A   Nr.105/2020    
Privind   aprobarea modificării indicatorilor tehnico- economici și  a devizului general 

pentru continuarea investiției „ Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul 
Borsec „  

 
 

  Consiliul local orășenesc  Borsec. 
 
   Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea 

aprobării modificării principalilor indicatori tehnico – economici precum și 
reactualizarea devizului general  înregistrată sub nr.134/2020, Referat de aprobare 
înregistrată sub nr.140/2020. 
 

    Luând în considerare prevederile art.15(1) din Hotărârea Guvernului 

României nr.  907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*)privind etapele de elaborare și 
conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 

/proiectelor de investiții, Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului – 

cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice,  art.10 

alin.(4) lit b) și c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi convențiilor-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, devizul se actualizează prin grija investitorului, 

ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data solicitării autorizației de 

construire și după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de 

finanțare a obiectivului de investiții, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu completările și modificările ulterioare, Hotărârea Consiliului local nr. 
12/2020  privind aprobarea bugetului local ,  rectificat. 
 

                    Luând în considerare avizul de aprobare  al comisiei pentru buget - 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat al orașului.  
 

        In temeiul dispozițiunilor art.133(2), art.129(2), lit.b), art.129(4) lit. d), 

139(3),lit.d),  art.196(1) lit.a), art.197  din Ordonanța de urgență nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrație publică, republicată 2013 cu 

modificări și completări.  
 
 

H O T Ă R E Ş T E :  
 

 



 

                   Art.1. Aprobă  Devizul General reactualizat al investiției   „ Centru 

balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec” conform anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     

   Art.2. În conformitate cu  Devizul general și  prevederile  Cap. III, 

Secțiunea 1, art.5(1), lit. b(i) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 A 

privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice se aprobă 

Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiție, după cum 
urmează:  
 

               - valoarea totală a investiției fără TVA este de 32.934.032 lei, cu TVA 
inclus  este de 39.842.830 lei, din care 

                 - C+M  fără  TVA 26.159.858 lei, cu TVA inclus 31.754.831 lei; 
 

− valoarea de investiție în Euro s-a calculat pentru data de 03.11.2020 , la 
un cursul de  : 1 euro = 4,8675 lei; 
        

 

              Art.3. Cu data prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.38/02.05. 2018  privind aprobarea modificării indicatorilor 

tehnico- economici şi  a devizului general pentru continuarea investiției „ Centru 

balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec „ 

 

                  Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul localității precum şi compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului.  
 

  Art.5.Prin grija secretarului general al  unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 

   

                   Art.6. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează  

                              Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
     Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. 

 
 
  Borsec, la   17 decembrie 2020  

 
 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                 Pépel Attila Árpád  

 

 

 


