ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.63/29.07.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
,,Reabilitare Remiza PSI -Sediu formaţie de lucru I.S.U.”
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, intrunit in sedinta ordinară;
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Remiza PSI -Sediu formaţie de lucru
I.S.U.”; raportul de specialitate nr. 3904/2016 al Biroului tehnic, programe-proiecte;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului
local;
Având în vedere:
-H.G. nr. 28/2008 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;
-prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d) şi al art. 126 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
În temeiul art. 45 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. unic. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii ,,Reabilitare Remiza PSI -Sediu formaţie de lucru I.S.U.”, prevazuţi în
anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba
Primarului oraşului Baia de Arieş
Biroului urbanism
Serviciului financiar-contabil
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Timonea Petru

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la H.C.L. nr. 63/2016
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
,, Reabilitare Remiza PSI - Sediu formaţie de lucru I.S.U.”
1.

2.
3.

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 960,554 mii lei
din care:
- construcţii montaj ( C+M ) 779.208 mii lei
Eşalonarea investiţiei( INV/C+M ) 960,554 mii lei/ 779.208 mii lei inclusiv TVA:
- anul I
960,554 mii lei/ C+M 779.208 mii lei
Durata de realizare ( luni )
Durata de implementare a proiectului este de 9 luni, executia propriu-zisă fiind de 5

luni .
4.
Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )
Valoarea investitiei/mp: 649.340 RON / 380 mp = 1711.67 lei/mp (fără TVA).
A. Realizarile proiectului in unitati fizice
Parter:
GARAJ
S=35.54 mp
GARAJ
S=33.52 mp
GARAJ
S=34.48 mp
MAGAZIE
S=31.77 mp
BAIE
S=8.15 mp
HOL
S=3.91 mp
DEPOZIT
S=20.66 mp
Mansarda:
CAMERA ODIHNA
S=12 mp
CAMERA ODIHNA
S=12 mp
SPATIU PREGATIRE
S=70.29 mp
VESTIAR
S=3,93 mp
G.S. FEMEI
S=5,46 mp
G.S. BARBATI
S=8,80 mp
HOL
S=6,67 mp
HOL
S=17,03 mp
CAMERA DISPECER
S=6.93 mp
OFICIU
S=18.54 mp
AC = 190.48 mp
AU = 380.96 mp
B. Realizarile proiectului in unitati valorice
Indicatori financiari
- valoarea totala a investitiei fara TVA:
din care C + M:
-

cost/mp constructie (C+M/suprafata cons.):

Curs de referinta 4,4727 lei/euro (Aprilie 2016)

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

beton simplu
beton simplu
beton simplu
beton simplu
gresie
beton simplu
beton simplu

p.parchet
p.parchet
p.parchet
p. gresie
p. gresie
p. gresie
p. gresie
p. gresie
p.parchet
p. gresie

laminat
laminat
laminat

laminat

801.544 lei
649.340 lei
1711.67 lei + TVA / mp
382.69 euro + TVA / mp

