
HOTĂRÂREA NR. 140

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - având ca obiect" Refacere finisaje
şi dotări spălătorie sediu Spital Orăşenesc şi Pediatrie oraş Sinaia"

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24056 / 19.08.2019 al Primarului oraşului
Sinaia, precum şi Raportul de specialitate nr. 24111/ 20.08.2019 întocmit de Serviciul
Investiţii, Patrimoniu si Protecţie Civilă - Compartiment Investitii şi Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 9812016 privind achiziţiile publice, cu

modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţii lor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e)
si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂşTE:

Art. 1. - Aprobă documentaţia tehnico-economică - având ca obiect :" Refacere finisaje şi
dotări spălatorie sediu Spital Oraşenesc şi Pediatrie oraş Sinaia".

Art. 2. - Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
" Refacere finisaje şi dotări spălatorie sediu Spital Orăşenescs şi Pediatrie oraşul Sinaia",
în valoare totală de 286.845,029 lei, fără TVA, din care C + M 42.361,559 lei, fără TVA, si
dotari în valoare de 222.483,47 lei, fara TVA conform Anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PREŞEDINTE DE $E1l[)~rtr

GHEORGHE BĂ.l.IfL""'I'.~~l

~DI'JMNEAZĂ
TAR
DULESCU

l ex. Prefect
l ex. Primar
l ex. Compartiment Investitii si achizitii
1 ex. Serviciul Buget
l ex. Se va afisa pe site-ul propri



Anexa Nr. 5
DEYIZUL GENERAL

rlvlnd cheltuielile necesare realizarII obiectivului:
Reparatie capitala-reabilitare cladire/spatiu spalatorll cu asigurareafunctlonalltatii si dotarea cu aparatura specifica

Beneficiar: Oras SINAIA

In mii Lei/ mii Euro la cursul 4.7300 Lei/Euro curs Inforeuro

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

DATA: 23.07.2019

BENEFICIAR
Orasul Sinaia


