
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
..NSILIUL LocAL 

rrorAnAnn,
privind aprobarea documentaliei tehnice qi a variantei optime cu indicatorii tehnico economici pentru
obiectivul de investilii,, Alimentare cu energie electricd municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, }ud

Gorj pentru LC 5 I 90093 3 (Autobazd autobuze)"ce fac obiectul proiectului
Mobilitate urband Durabild in municipiul Motru - obiectul 2- infiinlare autobazd

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU
Avfrnd tn vedere:

- Contractul nr. 7600003038123.05.2022 de elaborare studiu de solu(ie pentru ,,Alimentare cu
energie electric[ Municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, jud. Gorj pentru LC 51900933
(Autobaz5 autobuze);

- Documentafia tehnic[ elaborati inbaza contractului, insolitl de avizul CTE nr. 8032/28.09.2022;
- Prevederile Legii nr. 273129.06.2006 - privind finanfele publice locale, cu modificirile gi

completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 129, alin. I din O.U.G . nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile gi

completlrile ulterioare;
- Referatul de aprobare;
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciu UATIADC;
- Proiectul de hotlrire;
- \uRoa.tele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor art. 139 alin (1) din O.U.G. nr.5712019- privind Codul
administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare,

HorARAgrE:
Art.l. Se aprobd documentatia tehnicd pentru obiectivul de investilii,, Alimentzlre cu energie
electricd municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, jud. Gorj pentru LC 51900933(Autobazd
autobuze)"ce fac obiectul proiectului Mobilitate urband DurabilS in Municipiul Motru - obiectul 2-
Infiinlare autobazl., cu urmltorii indicatori tehnico economici:

Yarianta2
Valoarea totald a investiliei

Valori inclusiv TVA
Total general
Din care C+M

Valori exclusiv TVA
Total general 201.200,931ei
Din care C+M 145.703,84 lei

Durata de realizare a investiliei (proiectare qi execufie) - 6 luni, din care pentru execulie 3
luni

Art.2. Prevederile hotardrii vor fi duse la indeplinire de Serviciiile de specialitate din cadrul
Primdriei Municipiului Motru .

Art.3. Hotdr6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului qi Serviciilor
CSPLPPM Ei UATIADC din cadrul Primdriei Municipiului Motru .

Aceastd hot[rdre a fost adoptatd in gedinfa ordinar6 a C.L. Motru
cu un nr. de voturi pentru,..--... vot impotrivi, ablineri, exprimate

din nr. total consilieri prezenli la gedin{i gi din totalul de l9 consilieri in funcfie.

218.368,18lei
160.487,97 lei
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