
ROMANIA 

JUDEŢUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 227/27.08.2015 

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice in faza D.A.L.I, 

pentru obiectivul de investiţii „Scarificare, impietruire si asfaltare - str. Linistei si aleea din 

str. Linistei", 

 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu 

prevederile ar. 39 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.08.2015; 

Având în vedere: 

-   Proiectul de hotarare initiat de Primar, Matei Nicolae , expunerea de motive a 

acestuia, Raportul Compartimentului Tehnic - Investiţii, Serviciul Arhitect Sef,  

avizele comisiilor de specialitate; 

- Prevederile art. 44 alin.1 si urm. din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completariie ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadrul al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii 

si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări 

de intervenţii; 

- Prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a 

unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 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"; 

- Anexa nr. 5 - Lista lucrărilor de investiţii, poz. 39, respectiv Anexa nr. 6 - 

Programul de investiţii pe anul 2015, poz. IX.B.7 din bugetul local pe anul 2015, 

aprobat prin HCL nr. 158/23.07.2015; 

- Poziţia 821 din HG nr. 903/2012 pentru modificarea anexei nr. 10 la HG 

904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanta, precum si al 

municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Constanta, respectiv HCL nr. 

36/24.02.2012 cu privire la preluarea in domeniul public a aleii private situata in 



Năvodari, str. Linistei, nr. cadastral 2064/2, Carte Funciara 102865 (nr. C.F. Vechi 

8533); 

In temeiul art. 36 alin.(2), lit. b, art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART.1. Aprobarea documentaţiei tehnico - economice in faza D.A.L.I, pentru 

realizarea obiectivului de investiţii „Scarificare, impietruire si asfaltare - str. Linistei si 

aleea din str. Linistei", Oras Năvodari, Jud. Constanta. 

ART.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de Ia art. 1 conform 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, astfel: 

- valoarea totala a investiţiei este 626513 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 

in valoare de 556 611 lei (inclusiv TVA); 

-    capacităţi: - suprafaţa totaia rutiera propusa este de 4464,45 mp, din care: 

- suprafaţa zona rutiera propusa pe str. Linistei: 3976,30 mp 

- suprafaţa zona rutiera propusa pe alee din str. Linistei: 148,15 mp 

- suprafaţa parcări auto: 148,15 mp durata de execuţie a investiţiei: 3 luni 

ART. 3 Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliu Local va comunica 

prezenta hotarare către: Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, Primarul Oraşului 

Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Cabinet Primar, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Juridice, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, Arhitect Sef. 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri in functie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 

 

SECRETAR, 

   TIRSOAGA VIORICA 

 

 

 

 


