ROMÂNIA
Judeţul Vaslui
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

DRAGOMIRESTI

Cod fiscal : 4226494

HOTĂRÂREA
nr. 21 din 31 mai 2016
pentru aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului
„Amenajare pod in localitatea Doagele , comuna Dragomirești, județul Vaslui”
prin Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul „Modernizarea satului romanesc”
domeniul poduri , podete sau punti pietonale

-

-

−
−

−
−

Consiliul local al comunei Dragomiresti – judeţul Vaslui , intrunit in sedinta ordinara ;
Având in vedere :
Expunerea de motive prezentata de Primarul comunei Dragomiresti din care reiese necesitatea si
oportunitatea investitiei si documentatia tehnico – economica a proiectului „Amenajare pod in
localitatea Doagele , comuna Dragomiresti , judetul Vaslui” .
Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de
hotarare prezentat ;
Avizul tehnico economic ale comisiei de specialitate pentru diferite domenii de activitate din
cadrul consiliului local, la proiectul de hotarare ;
Adresa nr. 45668 / 12.05.2016 a Directiei Generale de Dezvoltare Regionala si Infrastructura prin
care ni se comunica ca obictivul de investitii „Amenajare pod in localitatea Doagele , comuna
Dragomiresti , judetul Vaslui” a fost aprobat la finantare prin OMDRAP nr. 668/2016 privind
aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului
national de dezvoltare locala, pentru judetul Vaslui , in perioada 2016 – 2019.
Tinand cont de :

interesul major al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurării fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii . ;
prevederile art. 20, alin. (1), literele i) și j), art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor
publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și
lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare ;
prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor , republicata ;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera „b” și alin. 4, litera „d”, precum și ale art. 45,
alin. (1), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrarilor de interventie din proiectul
„AMENAJARE POD IN LOCALITATEA DOAGELE , COMUNA DRAGOMIRESTI , JUDETUL
VASLUI ”.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizati in documentatia de avizare a lucrarilor
de interventie (D.A.L.I.) a proiectului „Amenajare pod in localitatea Doagele , comuna Dragomiresti ,
judetul Vaslui”, cuprinși în anexa 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 3. Proiectul se va depune spre finanțare la MDRAP prin Programul National de dezvoltare
locala , Subprogramul „Modernizarea satului ROMANESC” ,Domeniul poduri , podețe sau punți
pietonale .

Art. 4. Valoarea totala a obiectivului de investiție este de 575.878 lei inclusiv TVA, din care se
aproba cofinanțarea din bugetul local in suma totala de 32.236 lei inclusiv TVA , conform DEVIZ
GENERAL ACTUALIZAT .
Art. 5. Se numește reprezentant legal al proiectului – Primarul comunei Dragomirești , județul
Vaslui .
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Dragomirești , Instituţiei Prefectului
– judeţul Vaslui pentru controlul legalităţii , la cerere autorităţilor finanţatoare si se va aduce la
cunoştinţa publica prin afişare la sediul Consiliului Local – prin grija secretarului comunei .
Art. 7 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Dragomirești , judeţul Vaslui .
DRAGOMIRESTI , Data : 31 mai 2016
PRESEDINTE SEDINTA,
Consilier DOROBAT MARIN

Contrasemnează ,
Secretarul comunei Dragomiresti,
Stoinea Geani Nonel

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIREȘTI

Însușit de Consiliul Local prin Hotărârea
nr. 21 din 31.05.2016
Primarul Comunei,

ANEXA 1 la HCL nr. 21/31.05.2016
privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului
„Amenajare pod in localitatea Doagele, comuna Dragomirești , județul Vaslui ”
Indicatori tehnico-economici ai proiectului
„Amenajare pod in localitatea Doagele , comuna Dragomirești , județul Vaslui ” .
Indicatori tehnici:
Nr.
crt.

Nume indicator

Valoare indicator

1

Specificatii pod

2
3

Carosabil - 2 benzi
Trotuar minim

4

Structura metalica

5

Caracteristici tehnice structura metalica

Construire podet nou pe
structura metalica din hotel
S250GD corugat, de tip
HelCor pe amplasamentul
actual prin lucrari de demolare
ale elementelor din beton
existente
2,5 m fiecare
1,0 m
Conducta helicoidala din otel
ondulat galvanizat prin metoda
laminarii la rece, forma arcata
a profilurilor se realizeaza prin
deformarea mecanica cu
ajutorul unor prese hidraulice
Pasul ondulatiei – 125 mm
Amplitudinea
- 26 mm
Raza ondulatiei – 40 mm

Indicatori economici:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Nume indicator
Valoare totală a investiției
Valoare cheltuieli eligibile
Valoare cheltuieli neeligibile
Valoare C+M

Valoare indicator
- lei - euro* 575.878,00
131.914,00
543.642,00
32.236,00
528.042,00
121.281,00

*la cursul ECB din data de 12/05/2016 – 1 euro = 4.499 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier DOROBAT MARIN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al comunei Dragomirești
Stoinea Geani Nonel

