ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 152 din 13.12.2016
privind aprobarea documentației tehnico - economice ale proiectului „ÎMPREJMUIRE
IMOBIL ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTII NOI”
Având în vedere prevederile art. 44 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006
cu modificările și completările ulterioare;
analizând proiectul tehnic nr. 70/2016 cu denumirea „ÎMPREJMUIRE IMOBIL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTII NOI”, realizat de Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L.,
ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum
și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și
lucrări de intervenții,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 11110/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către
primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru proiectul „ÎMPREJMUIRE
IMOBIL ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTII NOI” ai cărui indicatori tehnico-economici sunt
cuprinși în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Ion GOȘA

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

F2/A1
LL/LL
EX.4
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ANEXA la Hotărârea nr. 152 din 13.12.2016
Indicatorii tehnico - economici ai proiectului
„ÎMPREJMUIRE IMOBIL ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTII NOI”
Indicator
Valoare totală
investiție
Eșalonarea investitiei
Durata de realizare

Capacități

Valori
99.750 lei inclusiv TVA
Toată investiția se realizează în 6 luni
6 luni
Descrierea lucrărilor proiectate
Se propune demontarea gardului de existent cu lungimea de
207,21ml și înlocuirea acestuia cu altă împrejmuire care va
respecta normele de siguranță pentru împrejmuirile destinate
instituțiilor de învățământ.
Împrejmuirea va fi realizată pe cele 3 laturi ale parcelei:
posterioară, laterală dreapta și laterală stânga folosind:
- un soclu de beton de lățime 20cm și înălțime 70cm;
- stâlpi sudați cu H=1500mm prevăzuți cu capace de plastic,
de profil H și dimensiune 70x45 mm, de culoare verde RAL
6005;
- Panouri prefabricate din plasă de sârmă de dimensiuni
2500x1500 mm cu dimensiunea ochiului de 200x50 mm.
Sârma solid, cu diametru de 5 mm, asigură plasei de sârmă
rezistență crescută. Culoarea panourilor va fi identică cu
cea a stâlpilor: verde RAL 6005.
Stâlpii se montează la o distanță de 250 cm iar montarea
gardului se va face respectând succesiunea: stâlp-panoustâlp-panou.
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