ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZA
HoTARARE
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pentru aprobarea studiului de fezabilitate gi a indicatorilor tehnico-economici

pentru proiectul *REABILITARE

DRaM COMUNAL CENTRa.-VALEA BAIT'EI COMUI{A
BOTIZA"

Consiliul local Botiza, jud. Maramures intrunit in gedinla ordinara din data 21 martie 2i014:
Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Botiza inregistrat la nr.l0l5
118.03.2014, in calitate de iniliator al proiectului de hotdrdre prin care propune aproberea studiului de
*REAITILITARE DRUM COMa.NAL
fezabilitate gi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
CENTRU-VALEA BAITEI COMUNA BOTIZA', raportul de specialitate cu nr. l0l4/18.03.2014 al
Compartimentului Implementare Proiecte,avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si
avizul secretarului

;

AvAnd in vedere prevederile art.25 alin.(l) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismului , cu modificarile si completarile ulterioare;
Inbazaprevederilor art.7 alin.(1) lit.e) din Ordonanta de urgenta a Guvemuluinr.28l20l3 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locala;
lnbazaH.G. nr.2812008 privind aprobarea continutului -cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devi:lului
seneral Dentru obiective de investitii si lucrari de
,'\ "
in baza prevederilor art.l alin.(l) din Ordonantanr.43ll997

interventii;

, republicata, privind regimul

drumurilor;

Inbaza art. 41, art. 44 aliniat I din Legea 273 din 29 iunie 2006i privind Finanl;ele Publice JLocale,
actualizatd. cu referire la cheltuielile de investilii gi documentaliile tehnico - economic'e'
In temeiul art.45 alin.(2) lit.e si art 115 alin.(l) lit.b din Legea rr.215/2001privind adminis;tratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTAnA$rE:
Art. l. Se aprob6 studiul de fezabilitate gi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul : "
Reabilitare Drum Comunal Centru -valea Baitei comuna Botiza" - fazaDALI conform ANEXEI r:are
face parte din prezenta hotarare gi trecerea lafaza urmdtoare de proiectare;
Botiza
ArI. Z. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinJeaz[ Primarul comunei
prin Compartimentul Implementare Proiecte;
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutia Prefectului - Jud. Maramures
- Dosar hotarari ale consiliului local
- Dosar hotarari ale Primarului
Opiniei publice prin afisare
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INDICATON TEHMC O-E C ONOMI CI
Privind Proiectal:
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Reabilitare drum comunal centru-valea Baitei comuna Boti?at'

Principatii indicatori tehnico-economici ai investitiei

C{'M
1. Valoarea totala (Iltrn inclusiv TVA din care constructiie -montai
exclusiv TVA

in RON
in RON

in EIJRO

| 537 326

340 320

cu TVA
in EURO

421 035

1 901 943

Din care C+M
cu

exclusiv TVA

in

RON

| 299 075

I

I

'vA

in RON

in EUI(U

1 601 854

356 F97

in EURO
287 578

Curs euroAeu

2. Esalonarea investitiei (INV /C+Ivt)

4.5l73leilleuro

il\

| 299 075
3. Durata de realiztre a investitiei
9

luni

4. Capacitati (in unitati fizice)
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Canlitate

Indicatori
Lungime drum

U.M
km

Pqrfe carosabila
Latime acostalnente

m
m

A

0,50-0175

____-____1_

RON
ET]RO

883 521
19s 586
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r-nsf furn (fnra. TVA)
Cost/km (fara TVA)

5. Atti indicatori specifici domeniului

1 740

de activitate

in care' este lealizata

investitia,duPa caz:
ef(cte
mediUlUl :i Lucrarile proiectate nu introcluc
mediului
de situatia existenta asupra sollului '
din
microclimatului ,apelor de suprafata ,vegetatiei ,faunei,peisaiulFi,sau
obiective de interep cultural
punct de vedere artistic,deci nu sunt afectate
sau istoric.
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