HOTĂRÂREANR.72
CONSILIUL LOCAL SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza PT + DE pentru obiectivul
"Reabilitare si modernizare strada Gheorghe Doja"

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12518/18.05.2020 îniţiat de Primarul oraşului
Sinaia, precum şi Raportul de specialitate nr.12682/119.05.2020 întocmit de Compartimentul
Investiţii şi Achiziţii din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;
Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273 /2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completări le ulterioare;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) si art.
196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL

LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂşTE:

ART. 1. - Aprobă documentaţia tehnico-economică
si modernizare strada Gheorghe Doja".

- faza PT + DE, pentru obiectivul "Reabilitare

ART. 2. - Aprobă principalii indicatori tehnico-economici - faza PT + DE, pentru obiectivul
"Reabilitare si modernizare strada Gheorghe Doja", în valoare totală de 2.198.758,54 lei, fără
TVA din care C + M 1.921.853,49 lei, fără TVA, conform Anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART. 3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Investiţii şi
Achiziţii şi Serviciul Buget şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Sinaia.
Sinaia, 29 mai 2020
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Prefectul Jud. Prahova
Primarul oraşului Sinaia
Serviciul Buget si Resurse Umane
Compartimentul Investitii şi Achiziţii
se va afisa pe site-ul propriu

Anexa la HCL. nr. 72/29.05.2020
REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA GHEORGHE DOJA

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
a) indicatori

maximali,

respectiv

valoarea

totală a obiectivului

de investiţii,

lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj

exprimată

în

(C+M), în conformitate

cu devizul general;

VALOARE

VALOARE
TVA

Lei

Lei

(fara TVA)
TOTAL GENERAL

Lei
(cu TVA)

2,198,758.54

412,797.45

2,611,555.99

1,921,853.49

365,152.16

2,287,005.66

Din care C+M

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă
care să indice atingerea
conformitate

ţintei

cu standardele,

Suprafata

normativele

imbracaminte

-

645.00m

Rigole carosabile

ranforsate:

Borduri 20x25cm:

525m
245m

1100m

Borduri 10x15cm: 450m
Suprafata

şi reglementările

4.00-7. OOm

Rigole carosabile:

Rigole de acostament:

de investiţii

asfaltica carosabil= 9145mp

Latime parte carosabila:

Rigole triunghiulare:

obiectivului

- elemente fizice/capacităţi

trotuare: 1163mp

168.00m

jizice

- şi, după caz, calitativi,
tehnice în vigoare;

în

