
        R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 169/08.03.2016 

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii 

„Asfaltare str. Speranţei intre str. Viilor si str. Gării”, Oraş 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. 20165/03.03.2016; 

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; 

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

construcţii, cu modificările si completările ulterioare; 

Conform contractului de prestări servicii nr. 42596/30.09.2015, SC Yellow Power Source 

SRL a elaborat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, predat prin proces verbal de 

predare-primire nr. 14148/21.01.2016; 

Pentru acest obiectiv de investiţii prevederea bugetara pentru acest obiectiv se găseşte in 

Lista lucrărilor de investiţii la poziţia nr. 38 conf. Anexei nr. 5, respectiv poziţia IX.B.16 conf. 

Anexei nr. 6 din HCL nr. 8/05.02.2016; 

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

Năvodari, regasindu-se la poziţiile 492 si 818 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 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 documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Asfaltare str. Speranţei intre str. Viilor si str. Gării”, Oras Năvodari, Jud. 

Constanta; 

 



 

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

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, astfel: 

•Valoarea totala a investiţiei este de 335 673 (inclusiv TVA), din care C+M este in valoare 

de 273 000 lei (inclusiv TVA). 

•Capacităţi: 

- Lungime tronson de strada Speranţei - 238.18 m, latime 7 m 

- Lungime tronson de strada Gării - 60 m, latime 5 m 

- Suprafaţa carosabila reabilitata - 1968 m 

- Lungime bordura mare realizata - 594.4 m 

- Lungime bordura mica realizata - 276.4 m 

- Suprafaţa afectata de lucrări - 2620 mp 

- Cămine ridicate la nivelul carosabilului - 9 cămine (7 cămine pe str. Speranţei 2 cămine pe 

str. Gării) 

 Durata de realizare a execuţiei este de 5 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 

 

 


