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ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
Consiliul Local

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții
,,Modernizare strazi în localitatea Bănia”
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă ordinară;
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bania, raportul
compartimentului de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum și
proiectul tehnic întocmit de S.C. ,,Manager Gold” S.R.L. din Fîrliug nr. 130 județul Caraș-Severin;
Văzând prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere și prevederile art. 3 al.(1) al Hotărârii Guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și a anexei nr. 2.5 la aceasta.
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. „b”, al. (4) lit. „d”, art. 45, art. 115 al.(1) lit. „b” şi
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările si
completările ulterioare,

HOTARĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Modernizare strazi în
localitatea Bănia”, conform anexei care face parte intgrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Angajarea cheltuieilor pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se poate
face numai în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.
Art. 3 – Atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrările prevăzute la art. 1 se va face cu
respectarea prevederilor OUG nr. 34 din din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Bălan Silvestru –
primarul comunei Bănia.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va
comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi
Contencios Administrativ;
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Anexa
la Hotărârea Consiliului local al comunei
Bănia nr.44 din 30.07.2015

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Ai obiectivului de investiţie: ,,Modernizare strazi în localitatea Bănia”

Titularul investiţiei: Comuna Bănia județul Caraș-Severin;
Beneficiarul investiţiei: Comuna Bănia, județul Caraș-Severin;
Amplasamentul: Judeţul Caraş-Severin, comuna Bănia, localitatea Bănia;
Finanţarea: Buget local 2015 + buget multianual, alte surse legal constituite;
Termen de execuție: 90 de zile;
Indicator

U/M

Cantitate

Valoarea totală fără TVA

lei

814.651,

Din care: Construcţii montaj fără TVA
Valoarea totală inclusiv TVA
Din care: Construcţii montaj inclusiv TVA
Eșalonarea investiției
Anul I (2015) valoare inclusiv TVA
Anul II - valoare inclusiv TVA

lei
lei
lei

814.651,170
1.010.167,44
1.010.167,44

Lei

360.000,00
650.167,44

m
M
M
m2
m2
m2

2.826,00
4,00
2 x 0,5
11.304,00
14.130,00
4.714,00

Modernizare străzi în localitatea Bănia;

Capacități:

Lungime drum
Lățime carosabil drum
Lățime acostament drum
Suprafață carosabil
suprafață totală drum
suprafață carosabilă A+B+C

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălan Valeriu
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Ec. Surulescu Dănilă
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