ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 3/21.01.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului
,,Modernizare DC1 Baia de Arieş-Cioara de Sus de la km. 0+200 –km 2+717,
oraş Baia de Arieş”
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş,judetul Aba, intrunit in sedinta ordinară;
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaţi ai obiectivului de investiţii ,, Modernizare DC1 Baia de Arieş-Cioara de Sus de la km.
0+200 –km 2+717, oraş Baia de Arieş”; Raportul de specialitate nr. 145/2016 al Biroului tehnic;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 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;
-O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală;
-Ordin nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
national de dezvoltare locala
-prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare;
-prevederile art. 291 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 actualizaţi reprezentând noua valoare a
investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate şi decontate până la 31.12.2015 şi
valoarea rest de executat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DC1 Baia de Arieş-Cioara de
Sus de la km. 0+200 –km 2+717, oraş Baia de Arieş”, prevazuţi în anexă, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Baia
de Arieş, prin serviciile de specialitate.
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 12 voturi favorabile valabil exprimate, din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la H.C.L. nr. 3/2016
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DC1 Baia de Arieş-Cioara de Sus de la km. 0+200 –km 2+717,
oraş Baia de Arieş”

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 1.196.741,83 lei
din care:
- construcţii montaj ( C+M ) 1.059.925,02 lei
Compusă din :
-valoarea serviciilor/lucrarilor executate si decontate până la 31.12.2015 – 910.270,46 lei
din care:
- construcţii montaj ( C+M ) – 834.237,30 lei
- valoarea rest de executat - 286.471,37 lei
din care:
- construcţii montaj ( C+M ) – 225.687,72 lei
2. Capacităţi
A. Realizarile proiectului in unitati fizice:
-Lungimea : 2517,00m
-Lăţimea părţii carosabile : -5,50 m de la km 0+200 - km 0+465
-3,50 m de la km 0+465 - km 2+717
-Acostamente balastate: 2x0,50 m
-Suprafaţa carosabilă : 10.300 mp

