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HOTĂRÂRE NR. 180/08.03.2016 

cu privire la aprobarea caietelor de sarcini şi documentaţiilor tehnico-economice pentru 

execuţia lucrărilor de reparaţie a tramei stradale în oraşul Năvodari 

 

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, referatul nr. 20387/07.03.2016; 

 Având în vedere: 

Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 8 din 5 februarie 2016 privind aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli consolidat al Oraşului Năvodari pentru anul 2016; 

Procesul verbal de predare-primire nr. 20386 din 07.03.2016; 

Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 20387 din 07.03.2016, 

nota justificativă nr. 20057 din 03.03.2016 şi nota de comandă nr. 20167 din 03.03.2016; 

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” si lit. 

„c”, art. 45 alin. (3), precum si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ARTICOLUL 1 – Se aproba caietul de sarcini şi documentaţia tehnico-economica pentru 

lucrări de reparaţii tramă stradală prin executarea plombelor asfaltice carosabile, în valoare de 

11.958,19 lei/100 mp la care se adaugă TVA, întocmite de S.C. CREO-MIXT S.R.L., ce reprezintă 

anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 2 – Se aproba caietul de sarcini şi documentaţia tehnico-economica pentru 

lucrări de reparaţii tramă stradală prin aşternere îmbrăcăminte asfaltică de 5cm grosime + pregătirea 

statului suport, în valoare de 160 lei/mp la care se adaugă TVA, întocmite de S.C. CREO-MIXT 

S.R.L., ce reprezintă anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 3 – Se aproba caietul de sarcini şi documentaţia tehnico-economica pentru 

lucrări de reparaţii tramă stradală prin refacerea trotuarelor cu pavele autoblocante, în valoare de 

166,37 lei/mp la care se adaugă TVA, întocmite de S.C. CREO-MIXT S.R.L., ce reprezintă anexa 

nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 



 

 

ARTICOLUL 4 – Se aproba caietul de sarcini şi documentaţia tehnico-economica pentru 

lucrări de reparaţii tramă stradală prin scarificare şi împietruire 20 cm, în valoare de 69,61 lei/mp la 

care se adaugă TVA, întocmite de S.C. CREO-MIXT S.R.L., ce reprezintă anexa nr. 4, parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 5 – Se aproba caietul de sarcini şi documentaţia tehnico-economica pentru 

lucrări de reparaţii tramă stradală prin refacerea aliniamentului cu borduri mari, în valoare de 77,02 

lei/ml la care se adaugă TVA, întocmite de S.C. CREO-MIXT S.R.L., ce reprezintă anexa nr. 5 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 6 – Se aproba caietul de sarcini şi documentaţia tehnico-economica pentru 

lucrări de reparaţii tramă stradală prin montare borduri mici, în valoare de 44,31 lei/ml la care se 

adaugă TVA, întocmite de S.C. CREO-MIXT S.R.L., ce reprezintă anexa nr. 6, parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 7 – Se aproba caietul de sarcini şi documentaţia tehnico-economica pentru 

lucrări de reparaţii tramă stradală prin executare lucrări de betoane, în valoare de 561,45 lei/mc la 

care se adaugă TVA, întocmite de S.C. CREO-MIXT S.R.L., ce reprezintă anexa nr. 7, parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 8 – Sumele de bani necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţii aprobate 

prin caietele de sarcini menţionate la articolele 1-7 vor fi suportate din bugetul local al oraşului 

Novodari şi sunt înscrise în H.C.L. 8/05.02.2016, Anexa 2, capitolul 84; 

ARTICOLUL 9 – 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, Directiei Juridice, Compartimentului 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 

 

 


