
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTARARE NR. 241/27.08.2015 

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza D.A.L.I, 

pentru obiectivul de investitii„Asfaltare str. T2 intre str. T5 si str. T13 si intre aleea 

T2 si str. T14”,  Oras Navodari, Jud. Constanta 

 

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 Viceprimar, Chelaru Florin , expunerea de motive 

a acestuia, raportul compartimentului de resort; 

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

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii 

si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari 

de interventii; 

       - 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"; 

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

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

ART.1. Aprobarea documentatiei tehnico – economice in faza D.A.L.I, pentru 

realizarea obiectivului de investitii investitii „Asfaltare – str. T2 intre str. T5 si str. T13 

si intre aleea T2 si str. T14”, Oras Navodari, Jud. Constanta. 

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

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, astfel: 

- valoarea totala a investitiei este 942455 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 

in valoare de 851446 lei (inclusiv TVA); 

- capacitati:   - suprafata totala rutiera propusa este de  4 810  mp, din care: 

    - suprafata  zona rutiera propusa pe tronsonul intre str. T5 si str. T13: 2 760 mp; 

   - suprafata  zona rutiera propusa pe tronsonul intre al. T2 si str. T14: 2 050 mp 



    - durata de executie a investitiei:   3 luni 

 

ART. 3. Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotărâre: Instituţia Prefectului Judeţului Constanta, Primarului Oraşului 

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

Arhitect Sef, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat. 

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 
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   TIRSOAGA VIORICA 

 

 

 

 

 

 


