ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA
Nr. 19 / 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
,,Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu’’
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
07.03.2017 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către
primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre aprobare indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat
, Comuna Orlat, judeţul Sibiu’’, precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens,
Ţinând seama de dispoziţiile:
art. 41 , art. 44 alin (1) din Legea nr. 273 / 2006 cu privire la finantele publice locale,
modificata si completata ulterior ,
- art. 8, alin. (3) , art. 10 , art. 11 din Ordinul nr. 1851 / 2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28 / 2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala , modificata si completata ulterior ,
- art. 9 alin. 1 din OUG nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
, modificata si completata ulterior ,
- H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
- H.G. nr. 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate din
fonduri publice ,
În temeiul prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. (4) lit. d , ale art. 45 alin. 1 , ale art.
115 alin. 1 lit. b , ale art. 120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
 rt. 1 :
A
Se aprobă indicatorii tehnico - economici potrivit Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta pentru proiectul ,,Modernizarea Reţelei de
Străzi în Localitatea Orlat, Comuna Orlat, judeţul Sibiu’’ pentru care se solicită finanţarea prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală instituit prin O.U.G. 28/2013, modificată şi completată
ulterior, după cum urmează:
a) Denumirea obiectivului de investiţii : ,, Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat ,
Comuna Orlat, , judeţul Sibiu,,
b) Elaborator : SC Allplan Proiect SRL
c) Persoana Juridică Achizitoare : Comuna Orlat
d) Ordonator principal de credite : primarul Comunei Orlat
e) Amplasamentul obiectivului : străzi , domeniu public intravilan Comuna Orlat, Localitatea

Orlat
f) Indicatori tehnico – economici :
Total General : 9.003.122 Lei cu TVA (19%)
din care C+M : 7.715.410 Lei cu TVA (19%)
Valoarea totală se defalcă astfel :
Buget de stat : 8.697.133 cu TVA
din care C+M : 7.715.410 Lei cu TVA
Buget local : 305.989 Lei cu TVA
din care C+M : 0 lei
g) Durata de realizare a investitiei : 40 luni
h) Principalii indicatori tehnici pentru lucrări de drumuri conform Anexei nr. 1.
Art. 2:
Se aprobă plata de la bugetul local a sumei 305.989 lei cu TVA , conform anexei 1
Capitolul 3 şi 5 cuprinzând studii de teren, obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, proiectare şi
inginerie, otganizarea procedurilor de achiziţie, consultanţă, asistenţă tehnică, alte cheltuieli.
Art. 3 ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat .
( 2 ) : Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat .
( 3 ) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri .

Adoptată la Orlat , data : 7 martie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
OPREA ARTENIE - OCTAVIAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
12
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
5EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL

2 EX CONTABILITATE

Anexa nr. 1 la H.C.L. Orlat nr. 19/2017
Principalii indicatori economici:
Total General 9.003.122 Lei cu TVA (19%)
Din care C+M 7.715.410 Lei cu TVA (19%)
Principalii indicatori tehnici pentru lucrări de drumuri:
Indicatori
U
Valoare (Unitati fizice)
M
Modernizare strada Fabricii, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
215
- Lăţime stradă
ml
3,5
Modernizare strada Morii, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
100
- Lăţime stradă
ml
4,0
Modernizare strada Câmpşorului, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
116
- Lăţime stradă
ml
3,5
Modernizare strada Lungă, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
193
- Lăţime stradă
ml
3,5
- Lungime stradă
ml
182
- Lăţime stradă
ml
3,0
Modernizare strada Mică, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
158,5
- Lăţime stradă
ml
3,5
- Lungime stradă
ml
47,5
- Lăţime stradă
ml
3,0
Modernizare strada Săliştei, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
236
- Lăţime stradă
ml
5,5
Modernizare strada Grănicerilor, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
159
- Lăţime stradă
ml
5,5
Modernizare strada Poieniţei, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
881
- Lăţime stradă
ml
5,5
- Lungime stradă
ml
417
- Lăţime stradă
ml
3,5
Modernizare strada Nouă, cuprinde:
- Lungime stradă
ml
2118
- Lăţime stradă
ml
5,5

- Lungime stradă
- Lăţime stradă
Modernizare strada Gării, cuprinde:
- Lungime stradă
- Lătime stradă
- Lungime stradă
- Lăţime stradă
- Lungime stradă
- Lăţime stradă
Modernizare strada Piscului, cuprinde:
- Lungime stradă
- Lăţime stradă
- Lungime stradă
- Lăţime stradă
Numărul total de km de stradă modernizaţi
Număr locuitori deserviţi

ml
ml

600
3,5

ml
ml
ml
ml
ml
ml

140
6,75-8,0
1001,25
5,5
174,75
3,0

ml
ml
ml
ml
km
loc.

65
3,0
125
4,0
6.929
3205
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