
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

rrorAnAnp
privind aprobarea documentaliei tehnice cu indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de

investilii,, Alimentare cu energie electric6, C5min Social C3(Primdria Motru) situat in Municipiul
Motru, Calea Tismanei nr. 31 A, judelul Gorj "

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU
Avdnd in vedere:

- Art. 2 din H.C.L .nr. 4127 .01.2022 prin care s-a aprobat schimbarea destinafiei Clqinul social -
Centru de asisten(i pentru persoanele aflate in dificultate in locuinfe convenabild, in vederea
repartiz5rrii acestora conform regulamentelor gi legilor in vigoare.

- Adresa nr.35754.F22.1/04.01.2023 transmisi de Distribulie Energie Oltenia S.A., inregistrat[ la
UAT MunicipiulMotru sub nr. 667/09.01.2023;

- Avizul CTE nr. 9730/03.01.2023 favorabil pentru varianta2;
- Prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 - privind finantele publice locale, cu modificirile ;i

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. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi

completirile ulterioare;
- Referatul de aprobare;
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciu UATIADC 9i CSPLPPM;
- Proiectul de hotirdre;
- Rlpoartele 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 completiirile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.l. Se aprobd documentafia tehnici cu indicatorii tehnico- economici pentru obiectiwl de
investilii,, Alimentare cu energie electricd, Cdmin Social C3(Primaria Motru) situat in Municipiul
Motru, Calea Tismanei nr. 31 A, judeful Gorj ",dupi cum urmeazil;

Valoarea total5 a investifiei
Valori inclusiv TVA

Total general 166.518,50lei
Din care C+M 78.985,59 lei

Valori exclusiv TVA
Total general 139.931,51 lei
Din care C+M 66.374,45 lei

Durata de realizare a investifiei - I luni
Art.z. Prevederile hotlr6rii vor fi duse la indeplinire de Serviciile de specialitate din cadrul Primdriei

IMunicipiului Motru.
Art.3. Hotirdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului qi Serviciilor
CSPLPPM , UATIADC gi Buget, Finanfe, Contabilitate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

hotlrire a fost adoptati in gedinla ordinari a C.L. Motru
cu un nr. de ...:=. vot impotrivS, .......:.... ablineri, exprimate

din nr. total de la gedinfi qi din totalul de 19 consilieri in func1ie
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