
R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 158/08.03.2016 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici 

obiectivul de investiţii „Reabilitare prin impietruire str. Sibioarei, aleea Sibioarei,  

str. Prelungirea Recoltei”, Oras Năvodari. Jud. Constanta 
 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publica 

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

Expunerea de motive a Viceprimarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de 

catre acesta, raportul compartimentului de specialitate, referatul nr. 20601/08.03.2016; 

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; 

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia face parte din domeniul public al oraşului 

Năvodari, regasindu-se la poziţiile 516, 548, 661 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; 

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii cu modificările si completările ulterioare; 

Prin contractul de prestări servicii nr. 20475/07.03.2016, SC PROIECT IMOBILIAR SRL a 

elaborai studiul de fezabilitate, predat prin proces verbal de predare-primire nr. 20585/08.03.2016; 

Pentru acest obiectiv de investiţii prevederea bugetara se găseşte in Lista lucrărilor de 

investiţii la poziţia nr. 28 conf. Anexei nr. 5. respectiv poziţia IX.C.1 conf. Anexei nr. 6 din HCL 

nr. 8/05.02.2016; 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin. 

(4) lit. „d”, art. 45 alin. (2), precum şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ARTICOLUL 1 – Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare prin 

impietruire str. Sibioarei, aleea Sibioarei, str. Prelungirea Recoltei”, Oras Năvodari, Jud. Constanta;  

 

 



 

 

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

studiului de fezabilitate, astfel: 

- valoarea totala a investiţiei este de 516 126 lei (inclusiv TVA), C+M total este in valoare 

de 442 680 lei (inclusiv TVA), din care : 

•strada Sibioarei: 106 920 lei (inclusiv TVA) 

•aleea Sibioarei: 94 320 lei (inclusiv TVA)  

• strada Prelungirea Recoltei: 241 440 lei (inclusiv TVA)  

- capacităţi: • strada Sibioarei: - suprafaţa 576.6 mp; lungime 139.15 m; latime 4 m 

• aleea Sibioarei: - suprafaţa 519.05 mp; lungime 148.3 m; latime 3.5m 

• strada Prelungirea Recoltei: - suprafaţa 1471.28 mp; lungime tronson 1/2 - 

320/54.65 m; latime 4/3.5 m 

-  durata de execuţie a lucrărilor de construcţie este de 3 luni; 

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 

Juridice, Arhitect Sef – Tehnic Investitii. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                               Secretar, TÎRŞOAGĂ VIORICA 

 

 


