ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILUIL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea estimativa a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
„Modernizare târg comunal în comuna Mînăstirea, județul Călăraşi, precum si a
cofinantarii estimative a acestuia
Consiliul Local al Comunei Mînăstirea, judetul Călărași, întrunit în sedința extraordinară în data
de 08.03.2017
Având în vedere:
 Prevederile art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala;
 Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,
 Ordinul nr. 199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 185/2013,
 Prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii,
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare,
 Analizand devizul general si principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului
„Modernizare târg comunal în comuna Mînăstirea, județul Călăraşi"
 Prevederile art. 38 alin. (2) lit.c), f), l) si m), art. 68 alin. (1) lit. b), precum si pe cele ale
art.128 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
 Raportul de specialitate al compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului

propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă

indicatorii tehnico-economici estimativi ai proiectului „Modernizare târg

comunal” în comuna Mînăstirea, județul Călăraşi, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinantarea proiectului "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in
comuna Mînăstirea, judetul Calarasi" in valoarea de 124.755,31 lei, sumă ce va fi asigurată
din bugetul local al comunei Mînăstirea,
Art. 3. Se aprobă demararea activităților de identificare a surselor de finanțare a investiției.
Art. 4. La intocmirea studiului de fezabilitate se vor aproba indicatorii finali ai proiectului precum
si cofinantarea a acestuia.
Art. 5. Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate, se va ocupa cu
ducerea la indeplinire a prezentei.
Art. 6. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor
interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Stamelatos Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. .17
Data : 08.03.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 14 voturi “pentru”, din 14 consilieri prezenți și 15 în
funcție

Anexa la Hotărârea nr. 17/08.03.2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala (INV) a investitiei inclusiv TVA din care constructii-montaj C+M
- cursul BCR din 06.03.2017, 1 euro = 4,5328 lei
Valoare totala (cu TVA) : 1942,049 mii lei 428,443 mii euro
din care : C+M : 1467,947 mii lei

323,849 mii euro

Durata de realizare a investitiei
Durata de realizare a investitiei : 18 luni

DESCRIEREA LUCRARILOR:
SPATII DE DESFACERE BRANZETURI
Se vor amenaja

boxe (spatii de desfacere)

lipite una de cealata. Spatiul propus se va

compune in urmatorul mod:
Se vor amenaja boxe pentru spatiu desfacere branzeturi, cu regim de inaltime parter, fundatii
izolate din beton armat sub stalpi metalici, structura de rezistenta va fi realizata din stalpi si
ferme metalice de diferite forme si dimensiuni iar acoperisul va fi tip sarpanta metalica in doua
ape cu invelitoare din panouri EPS. Inchiderile nestructurale vor fi din tamplarie pentru usi si
ferestre tip PVC, RAL standar producator iar inchiderile si compartimentarile interioare vor fi
executate din panouri EPS 40mm, RAL standard producator.
SPATII DE DESFACERE PRODUSE DIVERSE
Se vor amenaja module de spatii, cu regim de inaltime parter, fundatii izolate din beton armat
sub stalpi metalici, acolo unde avem mai multe module alaturate se va prevede un rost intre
fundatii de 10 cm, structura de rezistenta se va realiza din stalpi si ferme metalice de diferite
forme si dimeniuni, acoperisul va fi tip sarpanta metalica in doua ape, cu invelitoare din tabla
cutata cu inaltimea cutei de 30mm, RAL standard producator.
GRUPURI SANITARE
Se vor amenaja 6 cabine WC si laboar cu o suprafata totala construita de 16mp, sprijinite pe un
bazin vitanjabil betonat. Grupurile sanitare vor avea regim de inaltime parter cu fundatii continue

din beton armat sub stalpi metalici, structura de rezistentava fi realizata din stalpi si ferme de
diferite forme si dimensiuni, acoperisul va fi tip sarpanta metalica in doua ape cu invelitoare din
panouri EPS, tamplatia pentru usi si ferestre va fi din PVC si compartimentarile interioare vor fi
executate din panouri EPS 40mm.

INSTALATII ELECTRICE
Se vor realiza instalatii electrice pentru spatiile de desfacere, grupurile sanitare si iluminat
pietonal.

INSTALATII SANITARE
Se va realiza instalatii de alimentare cu apa pentru spatiile de desfacere a produselor in
conformitate cu standardere europene, cu respectarea cerintelor impuse de DSVSA privind
asigurarea sanatatii publice.
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