ROMANIA
JUDETUL HARGTIITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSII'ÍUL LOCAL

HOTARAREA

nr.8 L l2Ot4

piuind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai' :.
studiului de fezabilitate pentru obiectiuul de inuesti[ie
,,Re ab ilitare a Strdzii Stadio nului"
Consiliul Local aI Municipiului Gheorgheni,
in qedinla extraordinará, linutá la data de 15 rnat2oI4,
Avánd ín vedere:
Expunerea de motive nr.4575l2oI4 a Primarului Municipíului Gheorgheni;
Raportul de specialitate nr..4576/2OI4 al Direcfieitehnice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni;
H.C.L. nr.I2/2OI4, privind aprobarea Programului de investilii publice
al
Municipiului Gheorgheni, pe anul 2oI4, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
H.C.L. nr.I3/2014, privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni anul 2oI4 Ei estimári pentru anii 2ol5-2o77, cu
rectiÍicárile ulterioare ;
Studiul de fezabilitate elaborat de S.c. Planning office S.R.L., ínregistrat la
Municipiul Gheorgheni cu nr.3317/2OIa;
rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorghení:
Administrarea patimoniului, buget,finan{e, crearea surselor de ueniturípropii;
Urbanism, amenaj area teritoriului,p roteclia mediului, conseruarea monlrmentelor
istoice gi de arhitectura;
In baza prevederílor:
Hotárárii Guvernuluí nr.2Bl2oo8 privind aprobarea conlinutului.cadru
al
documentaliei tehnico-economice aferente ínvestiliilor pubiice' precum qi a structurii
Ei metodologiei de elaborare a devizului genera'l pentru obiective de investifii qi lucrári
de interven(ii' cy modificárile gi completárile ulterioare;
art'44, alin.(li din Legea nr.273/2oO6, privind finanlele püblice locale, cu
modiÍicárile qi completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.b), a-lin.(a) lit.d), gi a-le art.45, alin{2|
coroborat cu art.115 a1in.(1)lit.b) din Legea nr.2I5/2oo1 privind administralia publicá
localá, republicatá, cu modificárile qi completárile ulterioare
HoTÁnÁ$TE:
Art.1 _ Se aprobá principalii indicatori tehnico-economici ai studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investi!íe ,Reabílítarea Strdzíí Stadionuluí', dupá cum urmeazá:
1) Valoarea totalá - inclusiv TVA:
864.861 lei
2) din care C + M - inclusiv TVA:
715.387 lei
3) Cheltuieli diverse qi neprevázute (5%)_ inclusiv TVA:
37.875 lei
4) Cheltuieli pentru avize, proiectare gi asisten!á tehnicá - inclusiv TYA: 42.675 lei
5) Durata de realizare: B luni calendaristice
6) Lungimea strázii - lungimea traseului
307 m
7) Partea carosabilá
6m
1

cu {evi PVC DN315, cu gurile de scurgere din 50 in 50 ffi,
8) Canalizare pluvialá
lungimea totalá de 279 m, cámine de vizitare din beton armat - cámine de
vizitare 9 buc., guri de scurgere 15 buc;
9) Strat de fundalie din balast de 35 cm grosime
lo) Strat debazá din piatra spartá de 15 cm grosime
11) Strat de legáturá din beton asfaltic BAD25 de 6 cm
L2) Beton asfaltic de Ba de 4 cm
13) Total suprafafá reconstruitá 2595 mp
14) Trotuare pe ambele pár{i cu lálime variabilá, cu suprafa!á totalá de 1570 mp.
Art.2 - Prevederile prezentei hotárári vor fi duse la índeplinire de cátre: Pimarul
Municipiului Gheorgheni, Direc{ia economica qi Direclia tehnicd din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.3 - Prezenta hotáráre se comunicá Prefectului judelului
Harghita, Pimarului
Municipiului Gheorgheni,
Direcliei tehnice, Direcliei economice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 15 mai 2074

PRESEDINTELE $EDINTBI,
Ferencz Julia
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