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Prtvind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al

inverstiflei
UNUI DRUM EXISTENT SPRT STATIA DE TRATARE A APEI
'MODERNIZAREA
9I FOSTUL ATROPORT, PA$UNE $I ZONA DE AGRTMEiIIT'.
La inifiativa primarului oraqului gtei, ing. Baraj Gheorghe Iulian;
Avdnd in vedere raportul de specialitate gi expunerea de motive, inregistrate

ia nr'

92212019 intocmit de dl. Popa Dan Lucian, inspector in cadrul
Compartimentului UAT din Primdria oraqului $tei,pin
solicitd aprobarea
"rt.,
indicatorilor tehnico-economici ai investiliei ,MODERNIZAREA
UNUi DRUM
ISTENT SPRE STATIA DE TRATARE A APEI $I FOSTUL AEROPORT, PA$UNE
$I

ZONA DE AGREMENT".
Cunosc6nd dispoziliile art. 41 9i ale art. +4 dtrr kgea nr. 273/2006 privind
finanfele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
LuAnd in considerarea prevederile HG nr. 90712076 priuind. etapele de
-aferente

si con{inutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice
obiectiuelor/proiectelor de inuestifii .finan[ate din fonduri publice, ale OUC nr.
28l2OI3 pentru aprobarea Programului nafional de d.ezuoltare locald, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare qi ale ale art. 1, alin (2), pct. 1, lit. ,€o,$i art. g din oUG nr.
lI4/2O18 priuind instituirea unor md.suri in d.omeniul inuestifiilor publice gi a unor
mdsttri fiscal-bugetare, modificarea gi completarea utlor acte normatiue gi prorogarea
unor termene.
Avdnd in vedere prevederile art.36 alu:'.(211it,b), alin. (4) lit. d) , art.45, arr. 115
precum gi pe cele ale art.126 dtn Legea administrafiei publice locale nr.2I5/20C)1, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,
elaborare

Consihul Loca,l al oraSttlui gtct,

HOTANASTP

AIt.1- Se aprobE indicatorii tehnico-economici ai investiflei
,,MODERNIZAREA UNUI DRUM E:XISTEITT SPRE STATIA DE TRATART A APEI
$I rrosruL AERopoRT, nAgunu $I zoNA DE AGRTMENT', corrform
Documentaftei anexate, care face parte integrantS. din prezentahotdrAre.
Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcirreazd.

primarul oraqului $tei, Compartimentul Protecfie Civild., Programe, Strate:gii gi
Managementul Proiectelor, Serviciul UAT gi consilierul juridic aI Consiliului Local;
Art. 3 - Prezenta hotdrAre se comunicd. cu :
- Institutia Prefectului judefului Bihor;

- Primarul oraqului gtei;
- Serviciul Economic;
- Serviciul UAT din cadrul Primdriei gtei;
- Compartimentul Protecfie Civile, Programe, Strategii
Managemen

,

onsiliului Local;
Un
P
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Hotirireaafostafost
totalul de 15 consilierif.

de voturi "(15

prezenfl din

gi

fJcf o- l'\ ) .l' i2'2"1I
Devizr! general
al obiectivului de investitii
unui drume xistent spre statia de tratare a apei si

fffi

rea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli

Amena1tul pentru protecfia mediului qi aducerea terenului la starea initiala

li pentru asigurarea utilitifilor necesare obiectivuiui

gi

de

invesitii

cheltuieli pentru obfinerea de avize. acorduri si

performanlei energetice gi auditul energetic al cltrdirilor

de fezabifitate/documenta{ie de avizwe a tucrerilor de interventii

Si

ile tehnice necesare in vederea obtinerii

Verificarea tehnica de calitate

a

proiectului te

participarea proiectantului Ia fazele incluse in programul de contiol
de execulie. avizat de catre lnspectoralul de Stat in Const

aJ

echipameote tehnologice gi functionale care necesita montai

ilaje, echiparnente tehnologice

li

funcfionale cae nu necesitd montaj qi

25 192,16

omisioanele 9i dob6zile aferente creditului bdncij finanlatoae
ota aferenttr ISC pentru controlul calitelii lucrIrilor de construclii
aferentd ISC pentru controlul statului in amenaiarea tefitoriului. urbanism
pentru autorizarea lucr6.rilor de constructii
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