ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.64/2013

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici ai investiţiei „Covor asfaltic drum DC 109, L=1,29213 km, comuna Dochia,
jud.Neamţ”
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 27 noiembrie 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor
indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Covor asfaltic drum DC 109, L= 1, 29213 km,
comuna Dochia, jud.Neamţ”,
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică şi comisia buget-finanţe din
cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului local al comunei Dochia nr.
/27.11.2013privind instrumentarea proiectului de investiţie „Covor asfaltic drum DC 109, L= 1, 29213 km,
comuna Dochia, jud.Neamţ”, finanţat prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale”;
În baza H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008-privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi analizând principalii indicatori tehnico-economici ai
Studiului de fezabilitate pentru realizarea investiţiei” Covor asfaltic drum DC 109, L= 1, 29213
km, comuna Dochia, jud.Neamţ”;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, „d” alin.(4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 13 şi art. 45 alin.(1),
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTARARE:
Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Covor asfaltic drum DC
109, L= 1, 29213 km,comuna Dochia, jud.Neamţ”, întocmit de S.C. CITOMET ECO BUILDING
S.R.L. Piatra Neamţ, conform anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre, respectiv principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează:
a) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general (devizul general este
anxat):
TOTAL
439.837
98.49
104.346
544.183
121.856
GENERAL(lei):
Curs euro=4.4658 lei/euro din 09.10.2013
Estimarea costurilor de C+M coroborate cu graficul de realizare a investiţiei:
din care
389.213
87.154
93.411
482.624
108.071
C+M (lei):
Curs euro=4.4658 lei/euro din 09.10.2013

b) Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) :
-Anul I): 100%
c) Durata de realizare a investiţiei: 2 luni
d) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
Lungimea traseului: 1, 29213 km, DRUM CLASA TEHNICĂ IV CU VITEZĂ DE
PROIECTARE 40 KM/H.
Lăţimea părţii carosabile în aliniament 5, 50 m.
Acostamente balastate 2x0, 75 m.
Panta în profil transversal 2,5% sub formă de acoperiş.
e) Alţi indicatori specifici: NU ESTE CAZUL
Art.2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei, Hotărârea consiliului local al comunei Dochia
nr.57/31.10.2013-privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici ai investiţiei „Modernizare drum comunal DC 109, L=1, 29213 km, comuna Dochia,
jud.Neamţ” se abrogă.
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia,
compartimentul urbanism, achiziţii publice şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate
şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 27 noiembrie 2013

Preşedinte de şedinţă,
Ceauşu Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri
locali în funcţie şi 6 consilieri prezenţi.

