ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.6/30.01.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
,,Modernizare str. Brazilor, tronson II”
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 ,,Modernizare str. Brazilor, tronson II”; raportul de
specialitate nr. 187/2017 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 ,,Modernizare str. Brazilor, tronson II”, prevăzuţi 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 Primăriei oraşului Baia de Arieş .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
exprimate, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Buzgar Adriana Maria

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la H.C.L. nr. 6/30.01.2017
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare str. Brazilor, tronson II”
1.

Valoarea totală (INV), exclusiv TVA 1.115,255 mii lei
din care:
- construcţii montaj ( C+M ) 950,668 mii lei
2.
Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 1.115,255 mii lei/ 950,668 mii lei
fără TVA:
- anul I
1.115,255 mii lei/ C+M 950,668 mii lei
3.
Durata de realizare ( luni )
Durata de implementare a proiectului este de şase luni, executia propriu-zisă fiind
de 4 luni.
4.Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )
A. Realizarile proiectului in unitati fizice
A.1.Modernizare str. Lazăr Chirilă (230 m)
-

Lungimea drumului: L=230,00m
Latimea partii carosabile: l=3,00m
Suprafata carosabila: S=870,00mp
Rigola carosabila cu gratar metalic L=50,00 m

A.2.Modernizare str. Brazilor (tronson II)
-

Lungimea drumului: L=1426,00m
Latimea partii carosabile: l=3,00m
Suprafata carosabila: S=4650,00mp
Rigola carosabila tip 1 cu gratar metalic L=40,00 m
Sant betonat L=730,00 m
Rigola carosabila tip 2 cu dale L=265,00 m
Podete tubulare Dn 800 4 bucati
B. Realizările proiectului in unităţi valorice

fara











Structura investitiei de capital se prezinta astfel: total investitie 1.115.225 lei
TVA, din care:
Studii de teren 3,710 mii lei fără TVA
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,500 mii lei fara TVA
Proiectare si inginerie 20,090 mii lei fara TVA
Organizarea procedurilor de achizitie 1,000 mii lei fara TVA
Consultanta in suma de 9,434 mii lei fara TVA
Asistenta tehnica 13,820 mii lei fara TVA
Cheltuieli pentru investitia de baza – Constructii – 948,770 mii lei fara TVA
Organizarea de santier 6,642 mii lei fara TVA
Comisioane si taxe in suma de 10,457 mii lei
Cheltuieli diverse si neprevazute estimate la 99,832 mii lei fara TVA.

