
HOTARAREA NR. 136

Privind aprobarea valorii proiectului qi a tuturor cheltuielilor eligibile qi neeligibile,
precum qi a documenta{iei qi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investi{ii

,,NOCO2 - Cale pentru pietoni", fazilPT

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 23822108.09.2020, intocmit de primarul oraqului

Sinaia, privind necesitatea gi oportunitatea realizdrii proiectului tehnic pentru ,,NOCO2 - Cale

pentru pietoni", precum qi Raportul de specialitate nr. 23824108.09.2020, intocmit de Serviciul
Politici Publice privind aprobarea valorii proiectului qi a tuturor cheltuielilor eligibile qi

neeligibile, precum Ei a documentatiei qi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de

investilii,,NOCO2 - Cale pentru pietoni", fazaPT;
Avdnd in vedere Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia ;

Jindnd cont de prevederile:
- Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/20171313.211/TREGII-INI

(Cod nr. POR/I8613), Axd prioritar[ 3 Sprijinireatranzifiei cdtre o economie cu emisii scdzute

de carbon, Prioritatea de investilii 4e Promoyarea unor strategii cu emisii scdzute de dioxid de

carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea

mobilitdtii urbane multimodale durabile qi a mlsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,

Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazatd pe planurile de

mobilitate urband durabilS;
- HG nr. 90712016 privind aprobarea

economice aferente investiliilor publice, precllm
devizului general pentru obiective de investilii
complet[rile ulterioare;

con{inutului-cadru al docurnenta!iei tehnico-
qi a structurii Ei metodologiei de elaborare a

;i lucrari de intervenlii, cu modificarile gi

din Legea 273120106 privind finanlele publiceIn conformitate cu prevederile art. 44, alin. (l)
locale, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;

ln temeiul art. 129 alin (2) lit. (b) qi alin. (4) lit.
196, alin. (1), lit. a) din Ordonanfa de Urgen!6 nr.

d), coroborat cu art. I39, alin. (3), lit. e) qi art.
57 12019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARA$rE:

ART.I. - Se aprobd documentatia tehnico-economicd fazaPT pentru investilia,,NOCO2 - Cale
pentru pietoni", precum gi indicatorii tehnico-economici reprezentdnd valoarea estimativd a

investiliei, conform Anexei nr.1, parte integrant6 din prezenta hotdrdre.

ART 2. - Se aprobdvaloarea totald a proiectului ,,NOCO2 - Cale pentru pietoni" in cuantum
de 23.635.7 29,16 lei (inclusiv TVA).

ART 3. - Se aprobd contribufia proprie in proiect a UAT Oras Sinaia, reprezentdnd cheltuieli
neeligibile ale proiectului, c6t qi contribufia de 2% din valoarea eligibilE a proiectului, in
cuantum de 880.292,87 lei, reprezentdnd cofinanfarea proiectului ,,NOCOZ - Cale pentru
pietoni".

ART 4. - Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implementdrii
proiectului ,,NOCO2 - Cale pentru pietoni", se vor asigura din bugetul propriu.

CONSTLIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



ART 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in

condiliile rambursirii / decont[rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. - Se imputerniceEte primarul/viceprimarul oraEului Sinaia, sd semeneze toate actele

necesare in numele beneficiarului UAT Sinaia.

ART. 7. - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de c6tre Serviciile de

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia qi Echipa de

implementare a proiectului.

Sinaia, 09 septembrie 2020

PRE$EDINTE DE $ CONTRASEMNE
SECRETAR GE

GHEORGHE BAD TRICE-EUGENI ESCU

ex. Prefectul .lud, Praliova
cx. Primarul oraEului Sinaia
ex. Serviciul Politici Publice
ex. Serviciul Urbanisrn si Cadastru
ex. Serviciul Buget
ex. se va aiisa pe site-ul propriu
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,NOCO2 - CALE PENTRU PIETONI

Proiect tehnic de executie. Volumul lll - Liste de cantitati. Speciflcatii tehnice

DEVIZ GENERAL

Proiectantul: Asocierea Terra Solution Services SRL - Rionvil SRL
Beneficiar: Primaria Orasului Sinaia, jud, Prahova

Devizul general
al obiectivului de investitii

NOCO2. CALE PENTRU PIETONI, ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVA

Cheltuieli pentru obfinerea 9i amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

ieli pentru asigurarea utilitililor necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru proiectare gi tehnici

Anexa Nr. 7

Valoarea (inclusirr
TVA)

0,00
0,00
0,00

989.502,33
989.502,33

0,00

0,00

80.563,00

50.8'13,00

0,00
29.750,00

0,00

23.800,00
0,00

360.716,20
0,00
0,00

77.350,00

5.389,27
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Denumirea capitolelor 9i subcapitolelor de
cheltuieli

Amenajdri pentru proteclia mediului gi aducerea
terenului la starea

831.514,56
831.514,56 157.987,77

Cheltuieli pentru asigurarea utilitSlilor necesare
obiectivului de i

Raport privind impactul asupra mediului
AIte studii specifice (studiu trafic si studiu GES)

9i cheltuieli pentru obtinerea
de avize, acorduri giautorizafii

Gertificarea performantei energetice 9i auditul

Studiu de fezabilitate/documentalie de avizare a
lucririlor de intervenlii gi deviz general

Documenta{iile tehnice necesare in vederea oblinerii
avizelor/acorduriloriautorizatiilor

Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic ai a 14.280,00

i,l "00



Proiect tehnic Ai detalii de execulie
Organizarea procedurilor de achizitie

Managementul de proiect pentru obiectivulde

Asisten!5 tehnicd din partea proiectantului 86.442,74 16.424,12
pe perioada de execulie a lucrdrilor
pentru participarea proiectantului lafazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat
de citre lnspectoratul de Stat in Const

17.126.775,69

SUPRASTRUCTURA PASARELE 1.709.297,32
61 .810,03

1.241.457,32
417.021,39
53.615,44 10.186,93

ILUMINAT PIETONAL

echipamente tehnologice 9i

echipamente tehnologice 9i funclionale

Utilaje, echipamente tehnologice gi funcfionale
care nu necesiti montaj giechipamente de

izare de gantier

Lucriri de construc[ii pentru organizarea gantierului

Cheltuieli conexe organizirii gantierului

cote, taxe, costul creditului

Comisioanele gi dobAnzile aferente creditului bdncii

Cota aferente ISC pentru controlulcalitdtii lucrdrilor

detaliilor de execulie

pentru investilia de bazi

-NOCO2 
- CALE PENTRU PIETON

Proiect tehnic de executie. Volumul lll - Liste de cantitati. Specificatii tehnice

263.696,93
0,00

191.590,00

155.890,00

35.700,00

102.866,86

51.433,43
51.433,43

157.080,00
916.616,06

20.380.863,07

3.156.114,3r

10.705.599,01
387.126,00

1.477.334,21

496.255,45
63.802,37

1.034.937,04
1.517.895,03
1.54'1.799,60

0,00

248.174,50

0,00
0,00

20.629.037,57

267.272,

229.292,4,

37.980,5'

212.260,71

0,00

0,00

CAPITOLUL 5

Alte

90.754,86
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-NOCO2 _ CALE PENTRU PIETON
Proiect tehnic de executie, Volumul lll - Liste de cantitati. Specificatii tehnicr

Cota aferente ISC pentru controlulstatuluiin
amenajarea teritoriului, urbanism gi pentru
autorizarea lucrdrilor de

18.1 50,97

Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor -
Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autoriza[ia
de construire/desfii

12.600,00

Cheltuieli diverse gi

ieli pentru informare 9i publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5

Pregdtirea personalului de exploatare

'AL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL:

din care: C+M (1 .2, 1.3, 'l .4, 2, 4,'1, 4.2, 5.1.11

de construc{ii

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice giteste

Beneficiar,
Primaria Orasului Sinaia

18.150,97

90.754,86
12.600,00

606.045,5,

14.994,0r

1.100.573,21

0,00
0,00
0,00

23.635.729,1r

21.599.657,8:

intocmit,
Asocierea TERRA SOLUTION SERVICES SRL -

SRL
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