ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA
Nr. 31 / 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii din
Comuna Orlat pentru anul 2018
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
13.06.2018 ,
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 indicatorii tehnicoeconomici pentru unele obiective de investiţii din Comuna Orlat pentru anul 2018 , precum şi
raportul de specialitate întocmit în acest sens,
Ţinând seama de dispoziţiile:
- art. 41 , art. 44 alin (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată 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 ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
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:
Art.1 ( 1 ): Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,, Reparaţii capitale spaţiu comercial bloc’’, cod CPV : 45453000-7
( 2) : Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Reparaţii
capitale spaţiu comercial bloc’’, după cum urmează :
Total General : 20.622,70 lei inclusiv TVA (17.330 lei fără TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 19.670,70 lei inclusiv TVA(16.530 lei fără TVA)
( 3 ) : Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 1 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
Art.2 ( 1 ): Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,,Amenajare traseu turistic Cetate ’’, cod CPV : 92522000-6
( 2) : Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare
traseu turistic Cetate ’’, după cum urmează :
Total General : 99.865,11 lei inclusiv TVA (83.920,26 fără TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 99.627,11 lei inclusiv TVA (83.720,26 lei fără TVA)
( 3 ) : Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 2 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .

Art.3 ( 1 ): Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,,Modernizare teren de fotbal în Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’, cod CPV: 452361197 , 45112720-8
( 2) : Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare
teren de fotbal în Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’, după cum urmează :
Total General : 88.079,04 lei inclusiv TVA (74.016 lei fără TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 84.509,04 lei inclusiv TVA (71.016 lei fără TVA)
( 3 ) : Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 3 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
Art.4 ( 1 ): Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,,Reparaţii capitale remiza PSI’’, cod CPV : 45261910-6 , 45261100-5
( 2) : Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reparaţii
capitale remiza PSI’’, după cum urmează :
Total General : 34.547,01 lei inclusiv TVA (29.079 lei fără TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 34.247,01 lei inclusiv TVA (28.779 lei fără TVA)
( 3 ) : Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 4 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
Art.5 ( 1 ): Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,,Reparaţii capitale pavilion Orlat’’, cod CPV : 45432110-8 , 71222000-0
( 2) : Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reparaţii
capitale pavilion Orlat’’ , după cum urmează :
Total General : 49.525,58 lei inclusiv TVA (41.682 lei fără TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 49.125,58 lei inclusiv TVA (41.282 lei fără TVA)
( 3 ) : Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 5 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
Art.6 ( 1 ): Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,,Amenajare curte Primărie’’, cod CPV : 45111291-4 , 71222000-0
( 2) : Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare
curte Primărie’’, după cum urmează :
Total General : 199.854,81 lei inclusiv TVA (167.945,22 lei fără TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 193.904,81 lei inclusiv TVA (162.945,22 lei fără TVA)
( 3 ) : Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 6,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
Art. 7 ( 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 : 13 iunie 2018
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