ROMÂNIA
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Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com
Nr. 21 / 27.05.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a
principalior indicatori tehnico – economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de
investiţie Modernizare strazi in Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Bucium
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 29.05.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 3198/27.05.2020 a primarului comunei, precum
şi raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 3199/27.052020, privind aprobarea
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalior indicatorilori tehnico –
economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiţie Modernizare strazi in
Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Bucium;
Tinand cont de prevederile art. 44, alin. 1 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, prevederile din H.G. nr 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196, alin. 1, lit.
a), art. 197 si art. 198, alin. 1 si alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a
principalior indicatorilori tehnico – economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de
investiţie Modernizare strazi in Comuna Sinca, Judetul Braşov- localitatea Bucium dupa cum
urmeaza :
- valoarea totala a investitiei, inclusiv T.V.A.

- 1.706.513,73 lei

- din care constructii – montaj (C+ M)

- 1.360.521,72 lei

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei
Sinca.
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REFERAT DE APROBARE
Tinand cont de prevederile prevederile din H.G. nr 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de prevederile art. 44, alin. 1
din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de prevederile art. 129 alin.
(2) lit. b), alin.(4) lit. din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, ininitiez un proiect de hotarare
privind privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
(D.A.L.I.) si a principalior indicatorilori tehnico – economici aferenti, pentru
cheltuielile necesare obiectivului de investiţie Modernizare strazi in Comuna Sinca,
Judetul Braşov- localitatea Bucium si il supun aproborii Consiliului Local Sinca in
sedinta ordinara din data de 29.05.2018 prin suplimentarea ordinii de zi cu acest
punct, intrucat obtinerea avizelor se realizeaza intr_un timp mai indelungat , acestea
fiind necesare in vederea incarcarii pe SICAP a documentatiei.
Fata de proiectul sus amintit fac următoarele precizări in sensul ca strazile sunt
degradate si sunt necesare lucrari de modernizare a lor, scopul derularii investitiei
consta in aducerea carosabilului strazilor la nivelul de exploatare corespunzator pentru
circulatia vehiculelor in conditii de siguranta si confort.
Strazile din documentatie sunt strazi situate in Comuna Sinca, sat Bucium, identificate
cadastral prin numerele: 104009, 103996, 103998, 103999, 104003, 104002 si 103997 si vor fi
realizate conform surselor de finantare existente si in limita sumelor aprobate anual cu aceasta
destinatie - buget local.
D.A.L.I. propune două solutii pentru execuția acestei investitii și anume:
Solutia A
Indicatorii tehnico – economici aferenţi, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiţie fiind :
- valoarea totala a investitiei, inclusiv T.V.A.
- 1.706.513,73 lei
- din care constructii – montaj (C+ M)
- 1.360.521,72 lei
Solutia B
Indicatorii tehnico – economici aferenţi, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiţie fiind :
- valoarea totala a investitiei, inclusiv T.V.A.
- din care constructii – montaj (C+ M)

- 2.130. 820,68 lei
- 1.719.513,99 lei

Supun spre aprobare solutia tehnica A a documentatiei intrucat este necesar sa ne incadram in
limitele bugetului, aceasta fiind o solutie cea mai avantajoasa.
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii
"Modernizare drumuri in comuna Sinca " - sat Bucium
Avand in vedere prevederile art. 44, alin. 1 , din Legea 273 / 2006 privind finantele publice
locale, potrivit caruia aprobarea proiectelor de investitii publice locale se face de catre autoritatile
deliberative, propun initierea unui proiect de aprobare a documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (D.A.L.I.) si a principalilor indicatori tehnico-economice ptr. obiectivul de investitii
"Modernizare drumuri in comuna Sinca " dupa cum urmeaza:
"Modernizare strazi in localitatea Bucium, comuna Sinca judetul Brasov"
CARACTERISTICI TEHNICE
Conform Expertizei Tehnice si in conformitate cu regulamentul privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor aprobat prin HG. 766/1997, strazile analizate se incadreaza in
categoria de importanta normala (C), clasificate "strazi rurale secundare"
strazile care vor fi modernizate au urmatoarele lungimi:
Strada identificata cadastral prin nr. cad. 104009
Strada identificata cadastral prin nr. cad. 103996
Strada identificata cadastral prin nr. cad. 103998
Strada identificata cadastral prin nr. cad. 103999
Strada identificata cadastral prin nr. cad. 104003
Strada identificata cadastral prin nr. cad. 104002
Strada identificata cadastral prin nr. cad. 103997

- 629,62 metrii;
- 818.09 metrii;
- 96,14 metrii;
- 124,44 metrii;
- 387,00 metrii;
- 176,02 metrii;
- 67,82 metrii;

STRUCTURA CHELTUIELILOR:
1). Studii de teren (ridicare topografica, studiu geotehnic)
2). Documentatii suport si chelt ptr. obtinere avize,
acorduri si autorizatii
3). Expertiza tehnica
4). Proiectare
5). Organizarea procedurii de achizitie
6). Consultanta
7). Asistenta tehnica

11.305,00 lei;
5.399,62lei;
3.808,00 lei;
91.196,70 lei;
6.426,00 lei;
17.478,82 lei;
106.134,30 lei;

1.344.525,07 lei;
26.676,89 lei;
12.495,59 lei;

8). Chelt. privind investitia de baza
9). Organizare de santier
10). Comisioane, taxe, cote

147.538,52 lei;

11). Chelt. diverse si neprevazute
TOTAL GENERAL
TOTAL CHELTUIELI constructie si montaj:

1.706.513,73 lei din care:
1.360.521,72 lei

Vazand devizul general estimativ privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de
investitii "modernizare drumuri in comuna Sinca - sat Bucium" potrivit caruia valoarea totala a
investitiei este de 1.706,51 mii lei din care constructie si montaj suma de 1.360,52 mii lei se imparte
pe urmatoarele capitole:
CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr. proiectare si asistenta tehnica
CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr. investitia de baza
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
TOTAL GENERAL
C+M

175.277,64 lei;
1.344.525,07 lei;
186.711,02 lei;
1.706513,73 lei din care:
1.360.521,72 lei.

AMPLANSAMENT
Lucrarea are in vedere localitatea Bucium jud. Brasov
LUNGIME totala Strazi
TOAL 2.229,13 ml
SOLUTIA TEHNICA CUPRINDE:
5 cm strat de uzura din BAPC16’;
15 cm strat de baza din piatra Sparta;
25 cm strat de fundatie din pietruirea existenta

TERMEN DE EXECUTIE
Conform grafic de executie Solutia A Anexa 1.12

INTOCMIT,
Ec. Bera Ion Adrian

