
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL
COMTINEI LISA

HOTARAREA Nr.27
din 09.06.2015

- Privind aprobarea indicqtorilor tehnico-economici aferenli proiectului de investitii ."

Infiintare centru de Informare Turistica sat Breaza comuna Lisa , iud. Brasov

Consiliul local al comunei Lisa, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara la data de
09.06.201s,

Avand in vedere Nota de fundamentare initiata de primarul-comunei-Lisa privind-'-
necesitatea adoptarii prezentului act normativ , prin care se propune aprobarea indicatorilor
tehnico-economici aferenfi proeictului de investitii .' " Infiintare centru de informare turistica
Breaza", avtzul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lisa ,

Tinand cont de prevederile :

- Art. 44 din Legea finanielor publice locale nr.27312006, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

- OUG nr.2812013 pentru
Ordinului MDRAP nr. 185112013
m.2812013

- HotirArii Guvernului nr" 2812008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

- Ordinului nr. 86312008 pentru aprobarea "Instrucliunilor de aplicare a unor prevederi
din Hotdrdrea Guvemului nr. 2812008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaliei
tehnicoeconomice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de interven{ii";

-art.36 ahn.4lit.d) din Legea m.21512001
in temeiul dispoziliilot utt.+S alin.1, $i art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea administraliei

HoTARASTE:

Art.l Avand in vedere necesitatea dezvoltarii comunei prin crearea de noi locuri de munca,
incercarea asigurarii unui anumit climat social , se aprobd indicatorii tehnico-economici aferenli
proiectului de investitii de interes local :

- Infiiniare centru de informare turistica Breaza , comuna Lisa" - intocmit de SC
INTERNATIONAL INVEST CONSULT SRL , astfel cum sunt prevazuti in Anexa nr. I , care
face parle din prezenta hotarare.

Valoarea totala a investitei, cu TVA, este de;
- 905,7969 mii lei, din care C+M: 661,8465 mii lei

la indeplinire a prezentei hotigr-ari se incredinteaza d-l Greavu Sorin-Nicolae
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aprobarea Programului National de dezvoltare locala si a
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG

Art.2.Cu aducerea
primarul comunei. ,"-
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