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HOTARAREA Nr. 262 Data: 26.11.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul,, Reabilitare ~i modernizare strada Baciului" din cadrul obiectivului 
de investitii ,, DALI - str. Baciului - reabilitare ~i modernizare" 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, 1ntrunit 1n ~edinta ordinara din data de 26.11 .2020, 
Analizand referatul de aprobare nr. 74.887 /16.11.2020 al initiatorului Primar - ing. Popa Virgil, 

precum ~i necesitatea ~i oportunitatea realizarii proiectului ,, Reabilitare ~i modernizare strada Baciului", 
din cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Baciului - reabilitare ~i modernizare"; 

A vand 1n vedere ~i nota conceptuala, tema de proiectare, devizul general ~i Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), proiectata de S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L., precum ~i 
indicatorii tehnico-economici privind proiectul mai sus indicat; 

Luand 1n considerare Rapo1tul de specialitate nr. 74.889/16.11.2020 al Biroului Investitii ~i 

A vizele Comisiilor de specialitate; 
Vazand prevederile art. 9 alin. (4); art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice; ai1. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru aprobarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i 
ale H.C.L. nr. 86/2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind 
aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului 
Sacele; 

in temeiul art. 87 alin. (5); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d); ai1. 133 alin. (1); 
art. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (1); art. 196 alin. (1); art. 197 alin. (1); art. 243 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 
Art.1. Se aproba Documentatia de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru proiectul 

,,Reabilitare ~i modernizare strada Baciului" din cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Baciului -
reabilitare ~i modernizare", 1ntocmita de S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L. 

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici privind proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare 
strada Baciului" din cadrul obiectivului de investitii ,,DALI - str. Baciului - reabilitare ~i 
modernizare", du pa cum urmeaza: 

Valoare totala a investitiei (inclusiv T.V.A.)- l.103 .361 lei - 927.194 lei fiira T.V.A., din care: 
Constructii-Montaj (C+M) (inclusiv T.V.A.): 885.961 lei. 
Capacitati fizice: 
Lungimea drumului studiat: 265 m. 
Suprafata carosabil + trotuare + alei de acces: aprox. 2918 mp. 
Durata de realizare C+M : 3 luni. 



Art. 3. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 
lndeplinire a prezentei hotarari. 
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CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Redactat:
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I~s~:~;:.i: Elena/6ex~ 
Hotararea a fost adoptata: 19 voturi pentru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functie: 19 

t 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 19 


