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H O T  R Â R E A Nr. 56 din 26.04.2018 

privind aprobarea Proiectului tehnic (PT) i a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investi ii ,,Heliport Spital or enesc Hîr ova” 

 
Consiliul local al Ora ului Hîr ova, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.04.2018 

Luând în discuţie expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului 
tehnic (PT) i a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii ,,Heliport 
Spital oră enesc Hîr ova”, iniţiat de Dl. Primar Ionescu Viorel, raportul Compartimentului 
Investi ii Mediu Turism din cadrul Primăriei, raportul comisiei de specialitate, precum şi 
avizul de legalitate dat de secretar, 

Având in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 - privind etapele de 
elaborare si con inutul-cadru al documenta iilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investi ii  finan ate din fonduri publice, Legea nr. 273/2006 - 
privind finan ele publice locale 

In temeiul art. 36 alin.(2), lit. “b”, alin.(4) lit. ”a,d,e”, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1), 
lit. “b” din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

HOT R ŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Proiectului tehnic (PT) i a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii ,,Heliport Spital Oră enesc Hîr ova” – conform Anexei nr. 1 
care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investi ia de mai sus,  după 
cum urmează: 

► Valoare investiție (C+M) = 332.993,89 lei f r  TVA, (total = 396.262,73 lei 
inclusiv TVA)  

► Suprafaț  platform  = 400,00 mp 
Art. 3. Se aprobă i se asigură finan area  din bugetul local i din  surse atrase. 
Art. 4. Secretarul ora ului va comunica prezenta hotărâre persoanelor abilitate pentru 

ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, de către cei 15 consilieri prezenţi la şedinţă din 
totalul de 17 în funcţie, după cum urmează: 

1. Brătianu George – pentru                        10. Ionescu Florina-Diana - pentru 
2. Bucşan Maria - pentru                        11. Neculai Selin – pentru 
3. Bulancea Viorel – pentru 
4. Bujeni ă Alexandru – pentru    

                       12. Paraschiv Emil – ab ine 
                   13. Mucterem Amet - pentru 

5. Codreanu Ramona - pentru                        14. Stan Dumitra - pentru 
6. Dia Ionel – pentru                        15. erban Camelia – pentru 
7. Fricăţel Vladimir - absent                        16. Ticu Gabriel-Daniel - pentru 
8. Gheorghe Daniel - pentru                        17. Tromiadis Mircea – împotrivă 
9. Ifrim Dumitrel - absent                         
  

Preşedinte de şedinţă,                           Secretar, 
Consilier Stan Dumitra                       Cons.jr. Doini a Cristian 


