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HOTĂRÂREA NR.201 

din data de 27 iulie 2018
- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul 

de investiţii -“REABILITARE SI AMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE IN MUNICIPIUL
FAGARAS, JUDEŢUL BRAŞOV"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 22.652 din 17.07.2018 al Compartimentului 
Implementare Proiecte de Finanţare, prin care se propune aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si 
amenajare sediu primărie in municipiul Fagaras, judeţul Braşov “,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 
22.652/1 din 17.07.2018,

Ţinând seama de nota justificativă prezentată de consultant, înregistrată la 
Municipiul Făgăraş sub nr. 22.540/16.07.2018, în care se menţionează că valoarea 
totală a investiţiei nu se modifică, iar valoarea C+M se modifică datorită următoarelor 
motive:

• Creşte suprafaţa construită şi desfăşurată construcţiei C1, în regim de 
înălţime P+3E, prin propunerea de construire lift exterior,necesar accesului 
tuturor cetăţenilor, inclusive a celor cu dizabilităti.

• în urma analizei şi a calculelor efectuate asupra imobilului de investiţie, 
expertiza tehnică propune lucrări care duc la creşterea valorii economice şi 
care se regăseşte în Devizul economic.

Valori iniţiale Valori
actualizate

• Valoare totală proiect(Tva inclus) 15.876.100,00 lei
15.876.100,00 lei

• Din care C+M 13.595.410,00 lei
14.098.156,58 Iei

Luând în considerare prevederile HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice,
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Analizând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,

Luând act de Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locala, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii si lucrări de intervenţii,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările si completările ulterioare,

Analizând documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de 
investiţii “Reabilitare si amenajare sediu primărie in municipiul Fagaras, judeţul 
Braşov “

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico- 
sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al 
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al 
Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), 
precum si pe cele ale art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza Documentaţie de avizare 
a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “ REABILITARE SI 
AMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE IN MUNICIPIUL FAGARAS, JUDEŢUL BRASOV“ şi
care cuprinde indicatorii tehnico-economici actualizaţi conform anexei 1, parte integranta 
din prezenta hotărâre.

Art.II. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului a imobilului şi a terenului 
înscrise în cartea funciară nr. 103752, nr. cad. 103752, 103752-C1, 103752-C2,103752- 
C3, - proprietatea Municipiului Făgăraş.

Art.lll. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut 
la art. 1, precum şi cheltuieli de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suporta din 
venituriele proprii ale bugetului local.

Art.IV. Cu data prezentei, prevederile H.C.L. 38/ 28.02.2017 îşi încetează 
aplicabilitatea.
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Art.V. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, Sucaciu Gheorghe, prin Compartimentul 
Implementare Proiecte de Finanţare.

Hotărâre s-a adoptat cu 16 voturi pentru şi o abţinere 

Consilieri în funcţie - 18 

Consilieri prezenţi - 17

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Implementare Proiecte de Finanţare 
1 ex. Direcţia Buget Finanţe 
1 ex. Administrator Public 
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 
1 ex. Afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CLONŢ DAN VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul municipiului,

Cod: F-50
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

3.1 Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii Iei)

Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA: 15,876.10 mii

din care C + M:

3.2 Eşalonareainvestiţiei(INV/C+M) 
Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Esalonareainvestitiei:

Anul I:

Anul II:

14,098,15 mii Iei

6.681,03 5.923,59 mii lei

Durata totala preconizata de derulare a investiţiei: 24 luni 

Capacităţi

Suprafaţa construita:______________________________ Metri patrati 1428,00

Suprafaţa construita desfasurata:___________________Metri patrati 5538,00

Regim inaltime:___________________________________________________P+3E


