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HOTĂRÂRE NR. 429/26.11.2015 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 169/23.07.2015 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul „Alimentare cu apa - străzile B3-B4", Oras Năvodari, Jud. Constanta 

 

 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2015, in 

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

publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

 Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul Orasului Navodari, raportul 

compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 169/23.07.2015 prin care s-au aprobat studiul de 

fezabilitate si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Alimentare cu apa - străzile 

B3-B4”, Oras Năvodari, Jud. Constanta; 

Tinand cont de prevederile art. 44 alin. 1 si urm. din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in considerare 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; 

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

„b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

ARTICOLUL 1 – Se aproba modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Năvodari 

nr. 169/23.07.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Alimentare cu apa – strazile B3-B4”, din: 



„Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de la art. 1 conform studiului 

de fezabilitate, astfel: 

- valoarea totala a investiţiei este de 441 919 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 

in valoare de 359 439 lei (inclusiv TVA); 

Conducta se va distribui astfel: 

- Dn 160 mm PEHD L=975 m pe malul canalului, 

- Dn 110 m PEHD L=545 m pe strada B3 

- Dn 110 m PEHD L=380 m pe strada B4, 

durata de execuţie a lucrărilor de construcţie este de 2 luni.” 

in: 

„Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de la art. 1 conform studiului 

de fezabilitate, astfel: 

- conducta se va distribui astfel: 

- Dn 200 mm PEHD L=940 m pe malul canalului,  

- Dn 110 m PEHD L=545 m pe strada B3  

- Dn 110 m PEHD L=420 m pe strada B4,  

- valoarea totala a investiţiei este de 515 282 lei (inclusiv TVA), din care C+M este in 

valoare de 422 312 lei (inclusiv TVA); 

- durata de execuţie a lucrărilor de construcţie este de 2 luni." 

ARTICOLUL 2 – Restul articolelor din HCL nr. 169/23.07.2015 raman in vigoare; 

ARTICOLUL 3 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta 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 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN 
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