ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hotărârea
Nr. 13 din 31 aug 2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Sens giratoriu în
comuna Dudeştii Noi la intersecţia dintre Calea Timişoarei, Calea Becicherecului, Calea
Sânandreiulu şi Calea Hodoniului - judeţul Timiş”
Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului “Sens giratoriu în comuna Dudeştii Noi la intersecţia dintre
Calea Timişoarei, Calea Becicherecului, Calea Sânandreiulu şi Calea Hodoniului judeţul Timiş”, înaintat şi susţinut prin referatul de aprobare nr. 2495/2012 de către primarul
comunei Dudestii Noi, domnul Alin-Adrian Nica, precum şi de raportul de specialitate nr.
2481/2012 întocmit de compartimentul corespunzător din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dudestii Noi, respectiv raportul Comisiei de specialitate ECOF a
Consiliului local,
avand în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, conform căruia „documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii
noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi cele
din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile
administraţiei publice locale, se aprobă, de către autorităţile deliberative”,
ţinând cont de Hotărârea de Guvern nr. 28 din 9 ianuarie 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,
în temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 115 alin 1 lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre:
Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici din Proiectului Tehnic al obiectivului
de investiţie: “Sens giratoriu în comuna Dudeştii Noi la intersecţia dintre Calea
Timişoarei, Calea Becicherecului, Calea Sânandreiulu şi, Calea Hodoniului - judeţul
Timiş”, cu caracteristicile şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexă, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului
Timiş, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei comunei Dudeştii
Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,

Adrian-Leonida CAPSALI
L.S. __________________________________
F2/A1
AAN/MGT
Ex.2

Contrasemnează, avizând pentru legalitate

SECRETAR,
Nicolae GEHL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2012
1+4
2
Comunicarea către prefectul județului )
/ /2012
2+3+5
3
Aducerea la cunoștință publică
)
/ /2012
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2012
3
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte )
/ /2012
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”

ANEXA
la HCL 13 din data 31 aug 2012

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
“Sens giratoriu în comuna Dudeştii Noi la intersecţia dintre Calea
Timişoarei, Calea Becicherecului, Calea Sânandreiulu şi Calea
Hodoniului - judeţul Timiş”
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7

8.
9.
10.
11.
12.

Principalii indicatori tehnico economici
Valoarea totală
din care
- construcţii
Eşalonarea investiţiei
- anul I
Utilaj tehnologic
Montaj utilaj tehnologic
Investiţia specifică:
valoarea totală investiţie/suprafaţă
150.653,17/ 799,29 = 188,46 lei/m2
Cheltuieli cu amortizările
Amortizări cu construcţii
3.827.071,2 lei x 0,03 = 51.083,6 /an
Caracteristicile investitiei
- Lungime km
- Lăţime
- Suprafaţa în m2
Durata de realizare a investiţiei
Costuri totale anuale de producţie
Valoarea anuală a amortismentelor
Durata de recuperare a investiţiei
Locuri de muncă nou create pe
perioada realizarii investiţiei

Unitate de măsură

Valoare indicator
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