ROMÂNI A
JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BRATOVOESTI

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 02.02.2015
privind aprobarea obiectivului de investiţie " Modernizare străzi rurale Comuna
Bratovoesti, Judeţul Dolj" si a indicatorilor tehnico economici aferenţi acestuia

- In temeiul dispoziţiilor art.38 si art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- Analizând prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Locala, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013;
- Luând în considerare prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi
- Luând act de Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi
din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
- Pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea investiţiei " Modernizare străzi rurale Comuna
Bratovoesti, Judeţul Dolj".
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico economici ai proiectului " Modernizare străzi rurale Comuna
Bratovoesti, Judeţul Dolj", după cum urmează :
LUNGIME DRUMURI ASFALTATE : 8526 m
+ drumuri laterale: 555 m.
Valoarea totala: 11.943.803 lei inclusiv TVA
• din care C+M: 10.750.885 lei inclusiv TVA
• Cheltuieli eligibile 11.449.291 lei inclusiv TVA din care (sume inclusiv TVA):
- cap. 3.3.1. c. Proiect tehnic + 3.3.ld. Detalii de execuţie: 160.964 lei
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- cap. 4. Cheltuieli pentru investiţia de baza: 10.573.799 lei
- cap. 5.1.1 Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizării de şantier :
158.606 lei
- cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute : 555.921 lei
• Cheltuieli neeligibile: 494.512 lei inclusiv TVA din care (sume inclusiv TVA)
- cap. 1.3. Amenajări pentru protecti mediului si aducerea la starea iniţiala:
18.479 lei
- cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cu excepţia
PT+DDE): 365.180 lei
- cap. 5.2 Comisioane, taxe: 110.853 lei
Art.3. Se aproba confinantarea investiţiei "Modernizare străzi rurale Comuna Bratovoesti,
Judeţul Dolj", respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente, asa cum sunt menţionate mai sus
in cadrul articolului 2, având o valoare totala de 494.512 lei.
Art.4. Consiliul Local Bratovoesti se angajează sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de
operare si intretinere a investiţiei pe toata perioada de exploatare a investiţiei.
Art.5. Consiliul Local Bratovoesti isi asuma angajamentul de a asigura exploatarea
drumurilor in conformitate cu reglementările in vigoare privind condiţiile de exploatare a
drumurilor.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspunde dl. Marin Ion - Primarul
Comunei Bratovoesti.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunica : Primarului comunei, Prefectului judeţului Dolj in
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţă publică prin
grija secretarului Comunei Bratovoesti.

Adoptata la Bratovoesti la data de 02.02.2015 cu 13 voturi pentru, din cei 13 prezenţi si în
funcţie

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA SECRTAR
Oancea Ion

