ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici în urma întocmirii
Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,ASFALTARE SI
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ILEANA,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință extraordinară în data
de 15 martie 2019
având în vedere
proiectul de hotărâre nr. 921/2019 inițiat de primarul comunei Ileana și
expunerea de motive la acesta
văzând hotărârea Consiliului local al comunei Ileana nr. 17/10.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,ASFALTARE SI
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI” cu cota de 19% TVA
adresa nr. 122/7.03.2019 transmisă de către SC PHOENIX PROD SRL
CĂLĂRAȘI din care reiese necesitatea unor modificări în ceea ce privește
volumul de cantități în Proiectul tehnic initial întocmit pentru obiectivul de
investiții ,,Asfaltare si modernizare drumuri de interes local în comuna Ileana,
județul Călărași” astfel încât să se poată încadra în suma aprobată spre finanțare
analizând prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală,
luând act de Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,
luând act de Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala,aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului, ministrului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr.1851/2013,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții si lucrări de intervenții,
ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificarile si completările ulterioare,
- luând act de procesul verbal privind lucrările ședinței Consiliului Local
înregistrat cu nr. 1077/15.03.2019
- hotărârea Consiliului local al comunei Ileana nr. 1/31.01.2019 privind alegerea
președintelui de ședință
având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit.d), alin. (6) lit. a)
pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificările si completările ulterioare,
HOT ĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a
întocmirii Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,ASFALTARE SI
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI” după cum urmează:
- Conform O.G.43-1997, clasa tehnică a drumului
- Viteza de proiectare
- Lungimea totală
- Lungime totala strazi profil tip 1
- Latimea platformei profil tip 1
- Lăţimea părţii carosabile profil tip 1
- Lăţimea acostamentelor
profil tip 1
- lungimea totală șanțuri de pământ profil 1
- Panta transversala carosabil (tip acoperis)
- Panta transversala acostamente
- Lungime totala strazi profil tip 2
- Latimea platformei profil tip 2
- Lăţimea părţii carosabile profil tip 2
- Lăţimea acostamentelor profil tip 2
- pantă transversală acostamente
- lungime totală străzi profil tip 3
- lungimea acostamentelor profil tip 3
- lungime totală rigolă carosabilă profil tip 3
- lățime carosabilă
- Podeţe tubulare
- podețe tubulare acces proprietăți
- Drumuri laterale
- Categoria de importanta normala
valoarea totală a investitiei (cu TVA)
din care C+M (inclusiv TVA)
utilaje (inclusiv TVA)
Lungime drum

V
25 km/oră
15500 ml
2524,15 ml
7.00 m
5.50 m
2 x 0.75 m
2525,00 ml
2.50%
4.00%
11371,12 ml
5.00 m
4.00 m
2 x 0.50 m
2,5 % și 4 %
1604,73 ml
1x0,50 m
1605,00 ml
3m
143 bucati
350 bucăți
450 ml
C

= 16.651.632 LEI
= 14.414.421 LEI
= 0 LEI
= 15500 ml

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul
COMUNEI ILEANA.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesați.

Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
Nr. 12
Adoptată la Ileana
Astăzi 15.03.2019

Voturi pentru 11
voturi contra --prezenți 11 din total 13

