ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BEUCA

HOTÂRÂRE
Privind: aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici, actualizaţi ai investiţiei „Reabilitare drumuri de interes local,
comuna Beuca, judeţul Teleorman”.
Consiliul Local al comunei Beuca, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 30 martie 2011,
Având în vedere :
- expunerea de motive nr.565/24.03.2011 a Primarului comunei Beuca privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico –
economici, actualizaţi ai investiţiei investiţiei „Reabilitare drumuri de interes local, comuna Beuca, judeţul Teleorman”;
- raportul de specialitate nr.566/24.03.2011, întocmit de referentul cu atribuţii de contabil;
- dispoziţiile H.G. 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 intervenţii;
- dispoziţiile H.G. nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice;
- dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art.36 alin. (2) "b", alin. (4), alin. (5), alin. (6) şi art.63, alin. (1), lit.c precum şi pe cele ale art.126 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Beuca;
- analizând studiul de fezabilitate nr.2/2011 pentru investiţia „Reabilitare drumuri de interes local, comuna Beuca, judeţul Teleorman”,
„Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Beuca, judeţul Teleorman”, întocmit de S.C. Interconsult 2001 SRL – Mioveni, jud.
Argeş,
În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local Beuca adoptă prezenta hotărâre.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate privind investiţia „Reabilitare drumuri de interes local, comuna Beuca, judeţul Teleorman” cu
indicatorii tehnico-economici actualizaţi cuprinşi în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărăre cu menţiunea că aceştia vor putea
suferi mofificări datorate unor factori ca inflaţie, curs valutar, situaţii concrete din teren din momentul execuţiei propriu-zise a lucrărilor.
Art.2.- Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al comunei Beuca. Aceste terenuri sunt
disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.
Art.3.- Comuna Beuca se angajează să respecte, pe toată durata pregătirii proiectului şi a implemetntării acestuia, prevederile legislaţiei
comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, aficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului
de stat.
Art.4.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1 precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare
pentru aceasta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.
Art.5.- Documentaţia tehnico-economică aprobată prin prezenta hotărâre va fi depusă de către autorităţile administraţiei publice locale din
comuna Beuca, la autorităţile competente în vederea obţinerii de fonduri pentru realizarea acestui obiectiv.
Art.6.- Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Beuca, Judeţul Teleorman.
Art.7.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 5 din 26 ianuarie 2011.
Art.8.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică, în
termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Berechet Elena Camelia

Contrasemnează,
pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI BEUCA,
Marinescu Antonică

COMUNA BEUCA,
Nr. 28 din 30 martie 2011

Prezenta hotărâre a fost adoptata in şedinţa ordinara din data de 30.03.2011 cu un număr de 10 voturi ,,pentru,, , __ voturi ,,împotriva,, , __
abţineri, din totalul de 11 consilieri in funcţie din care 10 prezenţi.
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.28 din 30 martie 2011
a Consiliului Local al comunei Beuca

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„Reabilitare drumuri de interes local, comuna Beuca, judeţul Teleorman”
BENEFICIAR :

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEUCA

AMPLASAMENT : COMUNA BEUCA, SATUL BEUCA, JUDEŢUL TELEORMAN

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):
( în preţuri la data de 03.03.2011: 1 euro – 4,2016 lei)
- construcţii+montaj :
Eşalonarea investiţiei :
Anul I

INV/C+M

lei

5.226.354

lei

3.340.859

lei
5.226.354
3.340.859

lei
lei

Capacităţi :
- Lungimea drumurilor reabilitate

4,107 km

- Lăţime
- parte carosabilă
- acostamente

2 x 2,50 m
2 x 0,50 m

- Categoria de importanţă

C – NORMALĂ

- Clasa tehnică

V

- Şanţuri de pământ

8,214 km

- Podeţe noi

16 buc

Durata de realizare

6 luni.

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100 – 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare

PRIMAR,
Grigore Aurelian

Contrasemnează,
pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI BEUCA,
Marinescu Antonică

