
ROMANIA 
UJDETUL I3ACAL 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Ia obiectele de investitie ,,Modernizare prin 
asfaltare pe strada Supanului - Galion, orasul Comanesti, judetul Bacãu "si  ,,Asfaltare si 

amenajare pareäri pe sträzile Supanului,  Codrului, Muntelui si Fundätura Soimului din orau1 
Comãnefli, judetul Bacäu" 

Consiliul Local al oraului Comänefli, judetul Bacäu, Intrunit In sedinta 
ordinarä din data de 27.02.2017 

Ayánd in vedere: 
- Referatul nt. 21961 din 14.02 .2017 Intocmit de cãtre Biroul Programe din cadrul 

Orau1ui Comäneti, in care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici Ia 
obiectele de investitie ,,Modernizare prin asfaltare pe strada Supanului - Gallon, 
oraul Cománefli, judetul Bacáu " i ,,Asfaltare si amenajare parcäri pe strãzile 
Supanului, Codrului, Muntelui si Fundátura 5oimului din oraul Cománefli, 
judetul Bacãu" 

- Expunerea de motive nr. 21961/13 din 14.02.2017 a primarului orau1ui 
Comaneti, 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasulul 
Cornanesti. 

In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. b, al art. 45, al art. 48 alin. (2) $ al art. 115, aIm. 
(1), lit. b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatá, cu 
completãrile i modificàrile ulterloare, adopta urmãtoarea: 

IIiJITI4VIItIEI 
Art.1. Consiliul Local Comãneti aproba Studio] de Fezabilitate 5i indicatorii tehnico-
economici pentru obiectul de investitie  ,,Modernizare prin asfaltare pe strada Supanului 
- Gallon, orau1 Comäneti, judetul Bacau" astfel: 

- Valoarea totalA a investitiei este de 472.230 lei inclusiv TVA, din care constructie 
si montaj (C+M) - 463.813 lei inclusiv TVA. 

Art.2. Consiliul Local ComAneti aprobà Studiul de Fezabilitate 5i indicatorii tehnico-
economici pentru obiectul de investitie ,,Asfaltare 5i amenajare parcäri pe stràzile 
Supanului, Codrului, Muntelui si FundAtura Soirnului din orau1 Comàneti, judetul 
Bacau" astfel: 

- Valoarea totala a investitiei este de 1.911.740 lei inclusiv TVA, din care 
construce si montaj (C+M) - 1.852.705 lei inclusiv TVA. 

Art. 3. Prezenta hotArãre se va comunica Institutiei Prefectulul judetului Bacàu, 
Primarului orau1ui Comäneti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul OrauI Comäneti - U.A.T, pentru ducere la 
Indeplinire. 

PRE5EDINTE F 
Consilier loca 
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Secretarul oraului 
Jurist Chirilä Daniela 


