ROMANIA
JUD.SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr.58/2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
“Modernizare străzi în localitățile Vetiș, Oar și Decebal, comuna Vetiș,
județul Satu Mare”
Luând act de expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, în calitate de
iniţiator și de rapoartele compartimentului de specialitate al primăriei și al comisiei de
specialitate a consiliului local Vetiș,
Ţinând seama de prevederile art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile
tehnico - economice,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. d) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum
şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie:
“Modernizare străzi în localitățile Vetiș, Oar și Decebal, comuna Vetiș, județul Satu
Mare”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Vetiș.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului
judeţului Satu Mare.
Vetiş, la 26.10.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BILAN SIMONA

Contrasemnez,
SECRETAR
Jr.ANCA-MARIA POP

Total consilieri15 ,Prezenti 12, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 , Abtineri0

ANEXA la HCL NR. 58/2016
Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie :
“Modernizare străzi în localitățile Vetiș, Oar și Decebal, comunaVetiș,
județul Satu Mare”
Denumirea obiectivului de investiţii :
Modernizare străzi în localitățile Vetiș, Oar și Decebal, comunaVetiș, jud. Satu
Mare
Amplasament :
Judeţul Satu Mare, comunaVetiș, străzi existente în intravilanul localităților Vetiș,
Oar și Decebal
Titularul investiţiei : ComunaVetiș
Beneficiarul investiţiei : ComunaVetiș
Principalii indicatori tehnico-economici :
1. Valoarea totală a investiției :
22.104,55 mii lei

4.946,74 mii euro

cu TVA 26.525,46 mii lei
5.936,09 mii euro
(în preţuri BNR la 01.07.2015, 1 euro = 4,4685 lei)
din care C+M :
19.171,37 mii lei 4.290,33 mii euro
cu TVA 23.005,79 mii lei
5.148,43 mii euro
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)
ANUL I
- studii teren
52,00 mii lei
11,64 mii euro
- obţinere avize
20,00 mii lei
4,48 mii euro
proiectare
575,00 mii lei
128,68 mii euro
- organizarea licitaţiei
57,50 mii lei
12,87mii euro
-----------------------------------------------------------------------------------TOTAL ANUL I.
704,50 mii lei
157,67 mii euro
ANUL II
- consultanţă
191,71 mii lei
42,90 mii euro
- asistenţă tehnică
287,56 mii lei
64,35 mii euro
- construcţie drum Vetis
7.472,89 mii lei 1.672,35 mii euro
- constructie drum Oar
5.511,29 mii lei 1.233,36 mii euro
- constructie drum Decebal
6.187,19 mii lei 1.384,62 mii euro
- alte cheltuieli
1.749,41 mii lei
391,49 mii euro
-------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ANUL II:
21.400,05 mii lei 4.789,07 mii euro
din care C+M:
19.171,37 mii lei
4.290,33 mii euro

-

3. Durata de realizare a investiţiei (luni):

18,5 luni

4. Capacităţi (în unităţi fizice)
- lungime străzi
- suprafaţa carosabilă
- drumuri laterale
- rigole şanţuri
- podeţe amenajare

20.840,00 m 19.171,37 mii lei
98.559,00 mp 15.441,46 mii lei
2.027,00 mp
527,82 mii lei
28.920,00 ml
753,60 mii lei
339,00 ml
457,65 mii lei
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4.290,33 mii euro
3.455,62 mii euro
118,12 mii euro
168,65 mii euro
102,42 mii euro

