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HOTARARE NR. 289/24.09.2015 
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici 

pentru proiectul„Retea electrica iluminat parcare bloc. ANL”, 

Oras Navodari, Jud. Constanta 

 

Consiliul Local al oraşului Năvodari, intrunit in sedinta extraordinara in 

conformitate cu prevederile art. 39 (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in 

data de 24.09.2015; 

Avand in vedere: 

-    proiectul de hotarare initiat de Viceprimar Chelaru Florin, expunerea de 

motive a acestuia, Raportul Compartimentului Tehnic - Investitii, Serviciul Arhitect Sef, 

din cadrul Primariei Orasului Navodar, avizele comisiilor de specialitate;  

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

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- 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; 

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

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

completarile ulterioare; 

     HOTARASTE: 

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru proiectul „Retea electrica iluminat parcare 

bloc. ANL”,  Oras Navodari, Jud. Constanta. 

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

studiului de fezabilitate, astfel: 

- Valoarea totala a investitiei este de  98 262,40 lei (inclusiv TVA), din care 

C+M este in valoare de 84 014,59 lei (inclusiv TVA).  

- Indicatori tehnici:  

- stalpi ornamentali   - 16 buc. 

- fundatia stalpilor  - 10 mc 

- pozare cablu subteran – 400 ml 



      

 

ART.3. Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotarare: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, 

Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Arhitect Sef. 

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17  consilieri din 19 consilieri in functie. 
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