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. PROIECT

JUDETUL SUCEAVA

-

COMUNA STRAIA

CONSILIUL LOCAL

norAnAne
privind aprobarea documentafiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate 9i a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare trotuare in comuna Straja, judetul Suceava"

Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava,
Av6nd in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai inregistrat5

sub nr. 2795 din

03.05.2018;

-

Rapoftul de specialitate al Compartimentului financiar

..............;

-

contabil, inregistrat sub nr. ....... din

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social5, buget, finanfe,
administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agricultur6, gospodirire comunald, protecli5 mediului gi

nr.

turism, inregistrat sub
din ..,....
- studiut de Fezabititate intocmit d;';;;i;;i;;l s.c. rornl MAeTNVENT s.R.L.;
- dispozitiile art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 4311997 privind regimul drumurilor, republicat!, cu
modific5rile gi completirile ulterioare;

In conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (1) 9i art. 45 alin. (1) din Legea nr.273lZOO6 privind
finantele publice locale, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1) 9i (2) lit. b) 9i alin. (4) lit. d), art.45 alin. (2) lit, a) 9i art. 115
alin. (1) Iit. b) din Legea 2t512001 a administraliei publice locale , republicat6, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art.l.

Se aprobd documentatia tehnico

-

economic5

-

faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul

de investitii "Amenajare trotuare in comuna Straja, judelul Suceava", intocmit5 de c6tre S.C.

TOTAL

MAPINVENT S.R.L., conform Anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobS principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare
trotuare in comuna Straja, judetul Suceava", conform anexei nr. 2, care face pafte integrant5 din prezenta
hot5rSre.

Aft.3. Prezenta hot5r6re poate fi atacatS la instanla de contencios administrativ in condiliile Legii nr.
55412004, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare.

Aft.4.

Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate,

prezentei hotd16ri.
Art.s. Prezenta hotSr6re se comunic5 la:
Institulia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja

-

Compaftimentul financiar-contabil
Afigare publici.
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. Comu
srRA.
Yt-

va duce la indeplinire

prevederile

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.

/2018

Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
Amenajare trotuare în comuna Straja, judeţul Suceava'

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul
general:
- valoare totală (fără TVA) - 417.918,200 lei, din care construcţii-montaj(C+M) - 356.200,000 lei;
- valoare totală (cu TVA) - 496.483,200 lei, din care construcţii-montaj(C+M) - 423.878,000 lei;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
- amenajare cu pavele autoblocate de 6 cm a trotuarelor în lungul drumului judeţean, pe partea
dreaptă, în lungime totată de 1660 ml, cu lăţime variabilă cuprinsă între 1.20 şi 2 m;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii:
- total Investiţie: 496483,200 mii lei (106701,741 mii euro), din care construcţii-montaj(C+M) 423878,000 mii lei (91097,786 mii euro);
- eşalonare: An I - 496483,200 mii lei (106701,741 mii euro), din care construcţii-montaj(C+M) An I
- 423878,000 mii iei (91097,786 mii euro);
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:
- durata de realizare a investiţiei este de 5 luni de la data contractării cu contractantul declarat
câştigător, potrivit preverilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
următoarelor etape:
- predarea amplasamentului;
- emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
- realizarea lucrărilor conform proiectului;
- respectarea fazelor de control a calităţii lucrărilor;
- urmărirea execuţiei prin inspectori de şantier atestaţi;
- recepţia lucrărilor;
- urmărirea comportării acestora pe durata de garanţie şi executarea remedierilor necesare.

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI STRAJA
Nr.,

din

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare trotuare în comuna Straja, judeţul Suceava"

Obiectivul de investiţii presupune amenajarea trotuarelor cu pavele autoblocate în lungul drumului
judeţean ce traversează comuna. Amenajarea se face pe lungime de 1660 ml, pe partea dreaptă.
Investiţia se realizează din fonduri alocate de la bugetul local.
în acest scop a fost întocmită documentaţia tehnico - economică, faza Studiu de fezabilitate,
estimând obiectivul la o valoare totală (fără TVA) de 417.918,200 lei, din care construcţii-montaj(C+M) 356.200,000 lei, iar valoarea totală (cu TVA) de 496.483,200 lei, din care construcţii-montaj(C+M) 423.878,000 lei.
Durata de realizare a investiţiei este de 5 luni.
Contractul de achiziţie de lucrări se va atribui cu respectarea Legii nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
Investiţia este necesară şi oportună pentru modernizarea infrastructurii rutiere la nivel local,
asigurarea condiţiilor corespunzătoare de circulaţie şi confort, facilitarea accesului persoanelor la principalele
căi de acces, de aceea solicit aprobarea investiţiei în regim de urgenţă.
Pentru aceste motive, propun consiliului local dezbaterea proiectului de hotărâre şi aprobarea lui în
forma prezentată.

PRIMAR,
Juravle Mihai

