ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.30/27.04.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
,,Modernizare Baza sportivă - Baia de Arieş”
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, intrunit in sedinta ordinară;

Luând în dezbatere :
Proiectul de hotarare initiat de primar privind Raportul de specialitate nr.1699/2017 al
Biroului tehnic, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
,,Modernizare Baza sportivă - Baia de Arieş”; rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
-prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
-prevederile art. 291 alin. 1 lit.(b) din Legea nr. 227/215, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi 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.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare Baza sportivă - Baia de Arieş”, prevazuţi în anexă – parte integrantă.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
oraşului Baia de Arieş, prin serviciile de specialitate.
Prezenta se va comunica:
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului tehnic;
Serviciului financiar-contabil.
Se afişează la sediul si pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Art.3. Acest act normativ poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ, în
termen de 30 zile de la comunicare.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile si 1 abtinere,
din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Culda Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la H.C.L. nr. 30/2017

Indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare Baza sportivă - Baia de Arieş”
1.

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 770.827 lei, din care:
- construcţii montaj ( C+M ) 641.801 lei

2.

Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 648.821 lei/ 539.329 lei fără TVA:
- anul I
648.821 lei/ 539.329 lei fără TVA

3. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )
A. Realizarile proiectului in unitati fizice
a) conformarea structurii existente aferente corpului C2-Popicarie in vederea extinderii:
-Se vor efectua lucrari de demolare partiala a unor elemente ce apartin corpului C2popicarie;
b) dezafectare totala fundatii si gradene degradate existente in vederea extinderii;
c) Lucrari de extindere si construire:
- Se va executa o copertina mixta-otel-beton care va ingloba corpul C2, conformat conf.
pct. a)
- Se vor construi gradenele din b.a.cu o capacitate de 300 locuri amplasate sub
copertima mixta otel beton.
B. Realizarile proiectului in unitati valorice
Structura investitiei de capital se prezinta astfel, total investitie 648,821 mii lei fara
TVA, din care:
 Amenajări pt. protecţia mediului 2,250 mii lei fara TVA
 Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor 28,988 mii lei fara TVA
 Studii şi Taxe avize, acorduri si autorizatii 3,000 mii lei fara TVA
 Proiectare si inginerie 40,500 mii lei fara TVA
 Consultanta 8,250 mii lei fara TVA
 Asistenta tehnica 11,250 mii lei fara TVA
 Cheltuieli pentru investitia de baza 527,391 mii lei fara TVA
 Organizarea de santier 4,500 mii lei fara TVA
 Comisioane si taxe in suma de 5,390 mii lei
 Cheltuieli diverse si neprevazute estimate la 16,759 mii lei fara TVA.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Culda Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

