ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ã R Â R E A NR.8/16.02.2018
privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
“Lucrări de reparaţii şi întreţinere drum comunal DC 1A
Muncelu- Valea Şesii, oraş Baia de Arieş, jud. Alba”

Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, intrunit in sedinta ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lucrări de reparaţii şi
întreţinere drum comunal DC 1A Muncelu- Valea Şesii, oraş Baia de Arieş, jud. Alba”,
raportul de specialitate nr. 537/2018 al Biroului tehnic; 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,
-prevederile H.G. nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
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
“Lucrări de reparaţii şi întreţinere drum comunal DC 1A Muncelu- Valea Şesii, oraş
Baia de Arieş, jud. Alba”, prevazuţi în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Primarul orasului Baia de Aries prin serviciile de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului financiar-contabil
Biroului urbanisn
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. Pitea Vasile

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la H.C.L. nr. 8/16.02.2018
Indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii
“Lucrări de reparaţii şi întreţinere drum comunal DC 1A Muncelu- Valea Şesii,
oraş Baia de Arieş, jud. Alba”
1.

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 168128,40 lei
din care: construcţii montaj ( C+M ) 139148,78 lei

2.
Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 141489,73 lei/ 116931,74 lei fara TVA:
- anul I 141489,73 lei/ 116931,74 lei
3.
Durata de realizare ( luni )
Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 2
luni .
4. Capacităţi ( în unităţi fizice )
A. Zona 1
- Zid de sprijin din beton armat si refacere sistem rutier - km 0+300.00
 lungimea L= 20,00m,


Inaltimea H=2,00m



Inaltimea elevatiei he=1,60m

-

Parapet metalic tip C, cu greutatea de 29,00 kg/ml, in lungime de 24,00m.

-

Reface sistemul rutier pe lungimea de 25,00m si latimea de 2,00

B. Zona 2
- Zid de sprijin din beton armat si refacere sistem rutier - km 0+380.00


lungimea L= 10,00m,



Inaltimea H=1,50m



Inaltimea elevatiei he=1,10m

-

Parapet metalic tip C, cu greutatea de 29,00 kg/ml, in lungime de 12,00m.

-

Reface sistemul rutier pe lungimea de 15,00m si latimea de 2,00

-

Rigola carosabila L=30,00m

C. Zona 3
- Zid de sprijin din beton armat si refacere sistem rutier - km 0+440.00


lungimea L= 56,00m,



Inaltimea H=1,50m



Inaltimea elevatiei he=1,10m

-

Parapet metalic tip C, cu greutatea de 29,00 kg/ml, in lungime de 72,00m.

-

Refacere sistem rutier pe lungimea de 70,00m si latimea de 2,00m.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Pitea Vasile

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

