
       R O M Â N I A   

      JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 321/09.10.2015 

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

investitii „Asfaltare str. T3 intre str. T13 si str. T12”, Oras Navodari, Jud. Constanta 

 
Consiliul Local Năvodari, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.10.2015; 

Luând în dezbatere: 

Expunerea de motive a Viceprimarului Orașului Năvodari, proiectul de hotărâre iniţiat de 

acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere: 

- 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 dinH.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 dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. b, art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ARTICOLUL 1 – Se aprobă documentatia tehnico–economică in faza D.A.L.I., pentru 

realizarea obiectivului de investitii „Asfaltare – str. T3 intre str. T13 si str. T12”, Oras Navodari, Jud. 

Constanta, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

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

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, astfel: 

Capacitati: suprafata rutiera propusa, 2763 mp, din care: 

- suprafata zona rutiera str. T3  -  2460 mp 

- lungime tronson de strada   - 505 ml 

- lungime borduri mari propuse – 1010 ml 

- latime carosabil – intre KM0+000 si KM0+075  l=7m 

                           – intre KM0+075 si KM0+505  l=4.5m  

 



 

 

Valoarea totala a investitiei este de  580 409 lei (inclusiv TVA), din care C+M este in valoare 

de 515 418 lei (inclusiv TVA); 

Durata de executie a investitiei este de 5 luni; 

 ARTICOLUL 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 Șef; 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 

„ABŢINERI”,  la şedinţă fiind prezenţi 17 consilieri din 19 consilieri în funcţie.   

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN 
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                                                                                                  D-na TÎRȘOAGĂ VIORICA 


