ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.4/14.01.2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ai obiectivului de investiţii:
,,Modernizare drumuri şi străzi de interes local în oraşul Baia de Arieş”
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba întrunit în şedinţa de îndată;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, ai obiectivului de investiţii: ,,Modernizare drumuri şi
străzi de interes local în oraşul Baia de Arieş”; raportul de specialitate al Biroului
programe proiecte nr.272/13.01.2011 şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile -H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii.
-Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d şi al art.126 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul art. 45 şi art.115 alin.( 1 ) lit.,,b’’ din Legea nr.215 / 2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii
,, MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAŞUL BAIA
DE ARIEŞ- Drum comunal D.C.1 Baia de Arieş- Cioara de Sus; Str. Valea Hărmanesei;
Str. Ţarinei; Str.Bazinelor” conform Devizului general anexat, după cum urmează:
-Valoarea totală a investiţiei: 2.484.951 lei (inclusiv TVA)
-din care C+M: 2.128.457 lei (inclusiv TVA)
-Valoarea investiţiei pe obiecte:
-Obiect 1: Drum Comunal DC1 (L=2517 m): 943.650 lei (inclusiv TVA)
- Obiect 2: Valea Hărmănesei (L=1330 m): 814.333 lei (inclusiv TVA)
- Obiect. 3: Str. Tarinei-Bazinelor (L=547 m): 328.740 lei (inclusiv TVA)
-durata de execuţie a lucrărilor: 12 luni.
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Art.2.Se împuterniceşte domnul Bora Gheorghe- primarul oraşului Baia de Arieş să
semneze în numele şi pe seama consiliului local, toate documentele necesare promovării
obiectivului de investiţii.
Art.3. Cu urmărirea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează: Primarul oraşului Baia de Aries prin serviciile de specialitate.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Consiliului Judeţean Alba;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar-contabil;
Biroului tehnic- Proiecte programe;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi .
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Drăghiciu Dumitru

Contrasemnează,
secretar, Bolunduţ Sultana
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