HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Reabilitare si Modernizare strazi”

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunit în şedinţa extraordinara
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, inregistrat cu nr.3.203/05.07.2016;
- prevederile Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi
din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
- prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, republicata;
- prevederile Legii nr.123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- Ghidul DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost beneficiu, pentru perioada de
programare 2014-2020;
- prevederile OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale;
- prevederile Legii nr.655/2001, privind protectia atmosferei;
- prevederile art.41, art.44, alin.1, 2 si 3 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
modificata si completata;
- prevederile art. 36, alin 1 si alin.4, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R A Ş T E:
Art.1.-Se aproba Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Reabilitare si modernizare strazi comuna
Gogosari, judetul Giurgiu”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din

acesta.
Art.2.-Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii în cadrul proiectului
“Reabilitare si modernizare strazi comuna Gogosari, judetul Giurgiu”, conform anexei nr.2, care face
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3.- Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
Art.4.- Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedinte de sedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
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Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii în cadrul proiectului “Reabilitare si
Modernizare strazi”, va aduc la cunostinta urmatoarele:
Pentru realizarea proiectului “REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI” avand ca
scop modernizare, reparatii si reabilitare drumuri si strazi in com. Gogosari cu o valoare
totala a investitiei 7 846 237 lei pe cu durata de 12 luni, s-a intocmit studiul de
fezabilitate in care sunt incluse strazile ce vor fii supuse modernizarii respectiv strazile:
Sat Gogosari: str. Scolii cu o lungime de cca. 380 m, str. Asociatiei cu o lungime
de cca. 1100 m, str. Garlei cu o lungime de cca. 250 m, str. Ulmilor cu o lungime de cca.
250 m, str. Veterinarului cu o lungime de cca. 250 m, str. Ciocarliei cu o lungime de cca.
250 m, str. Constantin Bobei cu o lungime de cca. 250 m.
Sat Izvoru : str. Scolii cu o lungime de cca. 550 m, str. Matracaru cu o lungime de
cca. 600 m, str. Sportului cu o lungime de cca. 460 m.
Avand in vedere devizul de lucrari intocmit de SC. PINNACLE CONSTRUCT SRL. cu
privire la Indicatorii Tehnico- Economici ai proiectului“REABILITARE SI
MODERNIZARE STRAZI”, propun aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico economici, in vederea realizarii proiectului.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

