ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnicdetalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţie
,,Asfaltare strada Piscului în lungime de 2384,54 m în comuna Balaciu,judeţul Ialomiţa,,
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 18.02.2016
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Balaciu nr.3758/10.02.2016 prin care se
propune adoptarea unei hotărâri referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a
documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţie
,,Asfaltare strada Piscului în lungime de 2384,54 m în comuna Balaciu,judeţul
Ialomiţa,,
În conformitate cu:
- prevederile art.44 alin.1 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:
- raportul nr.281 din 11.02.2016 al compartimentului de specialitate
- raportul nr.284 din 12.02.2016 al comisiei de specialitate a Consiliului Local
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.280 din 11.02.2016
În temeiul art.36 alin.4 lit.d) raportat la alin.2 lit.b) ,ale art.45 alin.(1) coroborat cu
art.115 alin.1 lit.b) si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia, faza proiect tehnicdetalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ,, Asfaltare strada Piscului în lungime
de 2384,54 m în comuna Balaciu,judetul Ialomiţa”, elaborată de SC Consult Invest SRL
Amara, după cum urmează:
1. Valoarea totală a investiţiei (exclusiv TVA):= 1.489.497,60 RON
din care:
C+M = 1.420.218,60 RON
2. Durata de execuţie a lucrărilor - 1 an
3. Capacităţi:
- lungimea carosabilă – 2384.54 m
- lăţimea părţii carosabile – 4,5-6 m
- lăţime acostamente – 1 m

Art.2 – Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va asigura punerea în
aplicare a prezentei hotărâri.
Art.3 – Prezenta hotărâre abrogă HCL Balaciu nr.25 din 30.10.2013,
Art.4 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica: primarului
comunei Balaciu, compartimentului urbanism şi lucrări publice,Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate,se va afişa.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi
completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vătăşelu Constantin
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