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PROIECT HOTARARE NR. /

privind actualizarea principalil/or indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în
' Municipiul Făgăraş”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă.... ,

Analizând Expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras nr. 37.78l / l /2 l .03.2019, Raportul de 
specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 37.781/ 21.03.2019 prin care se propune actualizarea 
principalilior indicatori tehnico-economici pentm proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş” 

în conformitate cu:
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare,
- prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţiilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
.. n- ] 1 -:/2018 plivind instituire?, unor rrr 'u ri îr> dom'udul investiţiilor publice şi a un'v* " isuri
ixscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi 
completările ulterioare
- HG.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
- HCL nr.280 din data de 12 decembrie 2017 privind aprobarea actualizarea principalilior indicatori tehnico- 
economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”

Având în vedere avizul Comisiilor..........................................................................................................
Ţinînd seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b) şi c) şi ale alin.4. lit.d) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată
în temeiul art.45 alin.3) şi al art. 115 lit.b) alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea principalilior indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere 
rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. De la data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 280 din data de 12 decembrie 
2017 privind aprobarea actualizarea principalilior indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă 
deşeuri în Municipiul Făgăraş”

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Fagaras prin Biroul investiţii şi achiziţii publice şi Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate la 
primarului municipiului Fagaras si Poliţia Locală Făgăraş.

Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului 
Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei Prefectului în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate.

Iniţiator
Primar

GHEORGHE SUCACIU

Hotărârea s-a adoptat cu 
Consilieri in funcţie 19 
Consilieri prezenţi__

r
voturi pentm

Vizat de legalitate

Cod: F-19
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Nr. 37.781/1/21.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

A proiectului de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş

Având în vedere adresa nr. 178/08.03.2019 a ADI “ ISO MEDIU“ în domeniul salubrizării 
localităţilor din judeţul Braşov, înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 34.885/11.03.2019, referitoare 
la depozitul neconform de deşeuri municipale, clasa b, prin care s-a comunicat formatul final al 
Ghidului .de. finanţare al Programului privind-închiderea depoziteloiude. deşeuri municipale neconfoane 
, program derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea pregătirii documentaşiei 
necesare şi a actualizării datelor,

Luând în considerare noile modificări legislative impuse prin OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la aspectul referitor la faptul că activitatea de construcţii este decisivă pentru 
realizarea proiectelor de investiţii publice şi private şi având în vedere că în ultimii ani sectorul 
construcţiilor s-a confruntat cu dificultăţi legate de asigurarea cu forţă de muncă specializată şi de o 
concurenţă neloială

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul 
“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Nr. 37.781/21.03.2019
Repartizat pentru avizare 

la comisia

AVIZAT PRIMAR 
GHEORGHE SUCACIUf  REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE AL

C C  CONSILIULUI LOCAL

actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş

Având în vedere adresa nr. 178/08.03.2019 a ADI “ ISO MEDIU“ în domeniul salubrizării 
localităţilor din judeţul Braşov, înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 34.885/11.03.2019, referitoare 
la depozitul neconform de deşeuri municipale, clasa b, prin care s-a comunicat formatul final al 
Ghidului de finanţare al Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme 
, program derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea pregătirii documentaşiei 
necesafe şi a actualizării datelor, -

Ţinând cont de nota de costatare nr. 193/2019 a Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul 
Judeţean Braşov,, înregistrată la municipiul Făgăraş sub nr. 37.353/20.03.2019 prin care se menţin 
măsurile cu privire la efectuarea tuturor demersurilor necesare închiderii depozitul neconform de 
deşeuri municipale Făgăraş,

Prin adresa înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 37.781 /2 1.03.2019 , SC Road Construct 
SRL, societate care a întocmit Studiul de fezabilitate nr.1860 din mai 2017 comunică principalii 
indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş 
actualizaţi.

Luând în considerare noile modificări legislative impuse prin OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fi scai-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu privire la aspectul referitor la faptul că activitatea de construcţii este decisivă pentru realizarea 
proiectelor de investiţii publice şi private şi având în vedere că în ultimii ani sectorul construcţiilor s-a 
confruntat cu dificultăţi legate de asigurarea cu forţă de muncă specializată şi de o concurenţă neloială

Ca urmare, în prezentul referat actualizăm indicatorii tehnico-economici pentru proiectul 
“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”, care au survenit ca modificare prevederilor legale .

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotarare cu privire la actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul 
“închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură

1 Ciont Valentin Viceprimar 21.03.2019 /} )
2 Hartoaga Ioana Director DAPL 21.03.2019
3 Bobeş Andreea Consilier Birou horticol, mediu 21.03.2019

http://www.primaria-fagaras.ro
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ L

CiC-

“ISO M EDIU”
ÎN DOM ENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂŢILOR  

DIN JUDEŢUL BRAŞOV
Adresa: B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Braşov, jud. Braşov 

E-mail: adiisom ediubrasov@ gm ail.com

Către.

r. 178 / 08.03.2019

d l  : -
Primăria Făgăraş

eferitor la : Depozitul neconform dc deşeuri municipale, clasa b

Având în vedere faptul că în data dc 18.10.2018 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a 
pronunţat luând hotărârea de condamnare a României în cauza C-301/17 (Comisia Europeană 
împotriva Romanici, acţiune în constatarea neîntieplinirii obligaţiilor prevăzute ia art. 14, Ut. b 
coroborat cu art. 13 clin Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri\ problematica parcurgerii 
tu turor paşilor pentru închiderea depozitelor neconforme este prioritară.

Din acest considerent, Administraţia Fondului pentru mediu a publicat în dezbatere publică un 
Ghid de finanţare a! Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale 
neconforme pe care îl pot accesa UAT-urile care au pe raza de acoperire depozite neconforme.

Grupul de lucru de la nivelul Administrţiei Fondului pentru Mediu au colaborat cu ADI ISO 
MEDIU Braşov şi cu UAT-urile vizate dc la nivelul judeţului Braşov pentru completarea acestui format 
draft al Ghidului, iar formatul final a fost transmis prin e-mail. urmând să fie aprobat prin Ordin de 
Ministru.

Având în vedere că este imperios necesar să se ia toate măsurile în vederea înregistrării unor 
forme de progres în procesul de închidere al depozitelor, vă transmitem ataşat prezentei, formalul final al 
Ghidului solicitantului, care urmează a fi aprobat, pentru ca fiecare Autoritate publică locală să îşi 
poată pregăti documentaţia necesară dosarului de finanţare.

Vă semnalăm, pentru verificare, necesitatea valabilităţii avizelor deja obţinute pentru Studiile 
de Fezabilitate. Acolo unde se identifică faptul că un Aviz a expirat va fi necesară depunerea 
documentaţiilor pentru prelungirea termenului de valabilitate, actualizare sau reemitere.

Cu aleasă consideraţie,

Vicepreşedinte
ŞERBAN TODORICĂ CONSTANTIN

Monitor de mediu 
MlRIA ADRIAN

mailto:adiisomediubrasov@gmail.com
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Nr. R.U.C 145/20.03.2019

Nr. înregistrare la unitatea controlată: 37353/20.03.2019

încheiată astăzi, ziua 20, luna 03, anul 2019

Subsemnaţii: Bubuianu Gheorghe si Olteanu Elena, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu -  
Comisariatul Judeţean Braşov, în calitate de comisari, împuterniciţi cu legitimaţiile speciale de control nr. 
2668/2017 şi 2685/2017 eliberate de Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul General, OD 
nr.483,485/20.03.2019, OS nr.198, 198720.03.2019

în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1005/2012 pentru organizarea si funcţionarea Gărzii Naţionale 
de Mediu, cu modificările si completările ulterioare,

în urma controlului efectuat în data de 20.03.2019 la depozitul neconform de deşeuri 
municipale clasa b Făgăraş, din judeţul Braşov.

în prezenta domnului Sucaciu Gheorghe, act de identitate CI seria ZV nr.076147, CNP 
1750113084764, eliberat de SPCLEP Fagaras in calitate de Primar al Municipiului Făgăraş, 
am constatat următoarele:

Controlul s-a efectuat ca urmare a Circularei nr.6094/GM/31.07.2017, transmisa de Comisariatul 
General al GNM si inregistrata la Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu cu nr. 
1817/CJBv/01.08.2017 si nr.l857/GM/20.02.2018 referitoare la punerea in aplicare a Ordinului 
1063/28.07.2017 al Ministrului Mediului si efectuarea controalelor tematice saptamanale, privind 
actualizarea informaţiilor cu privire la depozitele de deşeuri, de pe teritoriul României potrivit prvederilor 
HG nr.349/2005, privind depozitarea deşeurilor.

Prezenta nota de constatare face referire la stadiul actual al depozitului de deşeuri municipale 
clasa b Fagaras cu evoluţia lucrărilor de inchidere a acestuia, analizand documentele obţinute de Primăria 
Municipiului Fagaras si demersurile efectuate in perioada 13.03.2019-20.03.2019 pentru indeplinirea 
obiectivului de inchidere a depozitului.
Depozitul neconform de deşeuri municipale clasa b Făgăraş, din judeţul Braşov, al cărui proprietar 
actual este Municipiul Făgăraş, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii, nr.3, CIF 4384419, are activitatea 
de depozitare sistată si se află în următorul stadiu de închidere:
- in bugetul Municipiului Fagaras pentru anul 2017 aprobat prin HCL 43/29.03.2017, au fost alocate sume 
pentru elaborare studii tehnice si lucrări necesare Închiderii depozitului neconform de deşeuri menajere.
-a fost intocmita documentaţia pentru Studiul de Fezabilitate proiect„Inchidere rampa de deşeuri in 
Municipiul Fagaras”, in baza contractului nr. 12.063/28.04.2017, incheiat cu Road Construct SRL.
-s-a eliberat Certificat de urbanism nr. 92/20.06.2017 pentru intocmire studiu de fezabilitate -  inchidere 
rampa de deşeuri in municipiul Fagaras; s-a intocmit studiul de fezabilitate.
- prin HCL nr. 129/29.06.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului „închidere rampa 
deşeuri in Municipiul Fagaras”, sursa de finanţare a proiectului este din bugetul local.
- studiul de fezabilitate a fost depus la APM Braşov si s-a solicitat eliberarea acordului de mediu in 
vederea demarării lucrărilor de inchidere; documentaţia a fost inregistrata la APM Braşov cu 
nr. 13539/28.08.2017.
- in data de 06.09.2017 APM Braşov a emis Decizia etapei de evaluare iniţiala nr. 442/E/06.09.2017. 
întrucât s-a constatat ca proiectul intra sub incidenţa prevederilor HG 445/2009, Anexa 2, pct. 11, lit. b) si 
sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007, autoritatea competenta APM Braşov decide necesitatea 
declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul 
„inchidere rampa deşeuri in municipiul Fagaras”
- s-a elaborat studiul hidrogeologic; s-a prezentat referatul de expertiza hidrogeologica pentru studiul 
hidrogeologic, elaborat de ANAR INHGA, inregistrat la Primăria Fagaras cu nr. 33652/06.11.2017;
-la data de 28.09.2017 au fost obţinute avizul favorabil Transgaz si Notificarea DSP nr. 
1484/A/31.08.2017.

Operator de date cu caracter personal 16625 1
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• Accesul în depozit este blocat cu barieră si val de pământ pe direcţia N si N-V; La data 
controlului, bariera era închisă; accesul este verificat de către societate de paza;

• Depozitul este împrejmuit parţial cu val de pământ pe direcţia N si N-V;
• Pe depozit nu au fost identificate animale si păsări;
• Nu au fost identificate focare de incendii si nici urme proaspete de incinerare de deşeuri pe 

amplasamentul depozitului;
• Paza depozitului este asigurata de Royal Security SRL, in baza contractului nr. 

38.370/29.11.2018 cu valabilitate de sase luni; depozitul nu este supravegheat video;
• In prezent, deseurile de pe raza localităţii Făgăraş sunt colectate de Salco Serv SA, conform 

contractului de prestări servicii nr. 5035/05.03.2008, încheiat pentru o perioadă de 20 ani, 
modificat prin act adiţional nr. 1 anexa la HCL nr. 13/28.01.2016;

• HCL nr.4/01.2019 privind Regulamentul serviciului Public de Salubrizare al Municipiului 
Fagaras.

Conform solicitării din Circulara nr.6094/GM/31.07.2017 si a Ordinului 1063/28.07.2017:
- S-au efectuat 4 fotografii din poziţii diferite ale depozitului cu data de 20.03.2019.
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar “ISO MEDIU” in domeniul salubrizării localităţilor din judeţul 
Braşov a emis adresa nr. 183/19.03.2019 inregistrat in evidentele UAT Fagaras cu nr.37169/19.03.2019 
referitoare la recomandarea de actualizare a indicatorilor temhnico-economici aferenţi Devizului general, 
de lucrări din Studiul de fezabilitate al depozitului neconform de deşeuri municipale Fagaras, datorat 
publicării OUG nr.l 14/28.12.2018(anexarta in copie).
La controlul anterioar a fost stabilita o măsură cu termen permanent care se menţine .
Sancţiuni: nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.
Masuri stabilite:
1. Se vor face toate demersurile necesare inchiderii depozitului de deşeuri neconform Fagaras si se 
va notifica GNM SCJ Braşov cu privire la demersurile făcute.

Termen: permanent 
Răspunde: Primăria Municipiului Fagaras.

2.Se intrerzice pasunatul pe amplasamentul depozitului neconform de deşeuri municipale clasa b 
Făgăraş.

Termen: permanent 
Răspunde: Primăria Municipiului Fagaras.

Notă: încălcarea prevederilor Art.96, alin.(3), pct.9 din OUG nr.l95/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la obligaţiile persoanelor fizice si juridice de a realiza în 
totalitate si la termen măsurile impuse, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 
lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) Ia 100.000 lei (RON), 
pentru persoane juridice
în timpul controlului nu au fost distruse sau avariate bunuri, documente sau alte valori.
Obiectiuni: NU sunt.

R 0 %.Prezenta nota de constatare conţine 3 pagini si a fost încheiată în 2 exemplare, dintre care' [ V^einplaf'4 .
r> î  A T D  t - o  r>rvt r 1 1 q v  1 w  o v i  ■« TD r-t A  / f u  m i  n h n  U  X  / v  X  v z i  n  ( r  ^ _pentru GNM-CJ Braşov si 1 exemplar pentru Primăria Municipiului Făgăraş. 1^ ^

Primăria Municipiului FăgGarda Naţionala de Mediu 
Comisariatul Judeţean Braşov

Cms.Bubuianu Gheorghe

Cms.Olteanu Elena

Primar al Municipiului Făgăraş, 
Sucaciu Gheorghe

Consilier Relaţii Internationale 
Monica Beleaua

s /  %  

SRAS0^ 7
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Nr. 3296 din 04.02.2019

Stimaţi Colaboratori,

Având în vedere modificările legislative^care au intrat în vigoare de la 01 ianuarie 2019, 
care modifică financiar costurile unei investiţii,

Vă rugăm să ne transmiteţi cu celeritate devizul general actualizat în 
conformitate cu ultimele modificări legislative în vigoare.

Cu consideraţie,

Primar,

Sucaciu Gheorghe

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 280
Din data da 12 daeambrie 2017

- privind actualizarea principalilior indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri
în Municipiul Făgăraş”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedlnţ*
extraordinară,

Analizând Referatul Biroului Horticol Mediu nr. 37727 din data 11.12.2017 prin care se propune 
actualizarea principalilior indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în 
Municipiul Făgăraş”;

Având în vedere:
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, •..........
- prevederile Legii nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a 
localităţii lor nr. 101/2006,
- HCL nr. 129 din data de 29 iunie 2017 privind aprobarea principalilior indicatori tehnico-economici 
pentru proiectul “închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”,

Ţinînd seama de prevederile art. 36, alin. 2, Iit.b) şi c) şi ale alin.5, lit.a) din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şî actualizată,

în temeiul art.45 alin.3) şi al art. 115, litb) alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art 1. Se revocă HCL nr. 129 din 29.06.2017.
Art 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă 

deşeuri în Municipiul Făgăraş”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Biroul Investiţii şi achiziti publice.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul Municipiului, 

LAURA ELENA GIUNCA

Hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi pentru.
Consilieri în funcţie -  15 
Consilieri prezenţi la şedinţa-10
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii

“ Închidere rampa deşeuri in Municipiul Fagaras"
Studiu de fezabilitate, Cod CPV 71335000-5 STUDII TEHNICE, in conformitate cu HG 907/2017

Nr.
Crt Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Va l  fa r a  T V A T V A ,  1 9 % V a l c u  T V A

lei lei lei
P A R T E A - I -

C AP. 1 - C h e ltu ie li p e n tru  o b ţin e re a  s i a m e n a ja re a  te re n u lu i

1.1 O bţinerea terenulu i 0.00 0.00 0.00

1.2 Am enajarea terenulu i 315,625.00 59,968.75 375,593.75

1.3 Am enaiari pentru p ro tecţia  m ediu lu i şi aducerea  terenulu i la starea in iţia lă 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru  re loca rea /pro tecţia  u tilită ţilo r 0.00 0.00 0.00

T o ta l c a p ito l 1 315,625.00 59,968.75 375,593.75

C a p ito lu l 2 - C h e ltu ie li p e n tru  a s ig u ra re a  u t i l i tă ţ i lo r

2.1 Cheltuieli pentru as igu ra rea  utilită ţilor necesare  ob iectivu lu i 0.00 0.00 0.00

T o ta l c a p ito l 2 0.00 0.00 0.00

C AP. 3 - C h e ltu ie li p e n tru  p ro ie c ta re  s i a s is te n ta  te h n ic a

3.1. Studii de teren 10,030.00 1,905.70 11,935.70

3.1.1. Studii de teren 5,030.00 955.70 5,985.70

3.1.2. R aport p riv ind  im pactu l asupra m ediu lu i 5 ,000.00 950.00 5,950.00

3.1.3. A lte  stud ii spec ifice 0.00 0.00 0.00
3.2. D ocum entaţii supo rt si che ltu ie li pentru ob ţinerea  de avize, acorduri şi autorizaţii 3 ,600.00 684.00 4,284.00

3.3. Expertizare tehn ică 0.00 0.00 0.00
3.4. Certificarea pe rfo rm an ţe i energetice şi aud itul energe tic  al c lăd irilo r 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 306,938.59 58,318.33 365,256.92

3.5.1. Tem ă de p ro iecta re 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de  p re fezab ilita te 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezab ilita te /docum enta ţie  de avizare a lucrărilo r de in te rvenţii şi deviz 

general 75 ,070.00 14,263.30 89,333.30

3.5.4. D ocum enta ţiile  tehn ice  necesare în vederea  obţineriii )
av ize lo r/acordurilo r/au to riza tiilo r 2 ,170.00 412.30 2,582.30

3.5.5. Verifica rea  tehn ică  de ca lita te  a pro iectu lu i tehnic şi a deta liilo r de execuţie

1,596.00 303.24 1,899.24

3.5.6. Proiect tehn ic  şi deta lii de execuţie 228,102.59 43,339.49 271,442.08
3.6. O rganizarea p rocedurilo r de achiz iţie 0.00 0.00 0.00
3.7. C onsultanţă 94,452.31 17,945.94 112,398.25

3.7.1. M anagem entu l de pro iect pentru ob iectivu l de investiţii 77 ,645.59 14,752.66 92,398.25

3.7.2. Auditu l financ ia r 16,806.72 3,193.28 20,000.00
3.8. Asis ten ţă  tehnică 103,770.78 19,716,45 123,487,23

3.8.1. Asistenţă  tehn ică  din partea p ro iectantu lu i 47,860.00 9,093.40 56,953.40

3.8.1.1. pe perioada  de execuţie  a lucrărilo r 39,360.00 7,478,40 46,838.40

3.8.1.2. pentru pa rtic ipa rea  pro iectan tu lu i la faze le  incluse în program ul de contro l al 

lucrărilo r de execuţie, av iza t de către  Inspectoratu l de S tat în C onstrucţii 8 ,500.00 1,615.00 10,115,00

3.8.2. D irigenţie de şan tie r 55 ,910.78 10,623.05 66,533.83
T o ta l c a p ito l 3 518,791.68 98,570.42 617,362.10

C AP . 4 - C h e ltu ie li p e n tru  in v e s tiţ ia  de  baza

4.1. C onstrucţii si insta la ţii 6 , 2 1 1 , 2 5 1 . 5 6 1,180,137.80 7,391,389.36
4.2. M ontaj utilaje, ech ipam ente  te h n o lo g ie  şi funcţiona le 85,569.38 16,258.18 101,827.56
4.3. Utilaje, ech ipam ente  tehno log ice  şi funcţiona le  care necesită  m ontaj 0.00 0.00 0.00
4.4. Utila je, ech ipam ente  tehnolog ice şi funcţiona le  care  nu necesită m ontaj şi 0.00 0.00 0.00
4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale

T ota l c a p ito l 4 6 ,296,820.94 1,196,395.98 7,493,216.92

C a p ito lu l 5 - A l t e  c h e ltu ie li

5.1. O rganizare de şan tie r 118,065.39 22,432.43 140,497.82



5.1.1 Lucrări de construcţii şi insta la ţii a ferente o rganizării de şantier 118,065.39 22,432.43 140,497.82

5.1.2 C heltu ie li conexe o rgan iz  şantier 0.00 0.00 0.00
5.2. C om isioane, cote, taxe, costu l cred itu lu i 94 ,035.62 3,800.00 97,835.62

5.2.1 C om isioanele  şi dobânz ile  a ferente cred itu lu i băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2  Cota a ferentă ISC pentru  contro lu l ca lită ţii lucrărilo r de construcţii 33 ,652.56 0.00 33,652.56

5.2.3. C ota a ferentă ISC pentru  contro lu l sta tu lu i în am ena jarea  terito riu lu i,u rban ism  şi 6,730.51 0.00 6,730.51

5.2.4. C ota a ferentă C asei S oc ia le  a C onstructo rilo r CSC 33,652.56 0.00 33,652.56

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform e şi autoriza ţia  de constru ire /desfiin ţare

20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.3. C heltu ie li d iverse şi neprevăzute 252,394.17 47,954.89 300,349.07
5.4. C heltu ie li pentru in form are şi pub lic ita te 8,403,36 1,596.64 10,000.00

T o ta l c a p ito l 5 472,898.55 75,783.96 548,682.51

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1. P regătirea personalu lu i de exp loatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehno log ice  şi teste 0 .00 0.00 0.00

Total capitol 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

TOTAL 7 , 6 0 4 , 1 3 6 . 1 8 1 ,4 3 0 , 7 1 9 . 1 1 9 , 0 3 4 , 8 5 5 . 2 8

din care C+M (1 .2 +  1.3 +1.4 + 2 +  4.1 + 4 . 2 +  5.1.1) 6,730,511.33 1,278,797.15 8,009,308.48

curs euro BNR 
Data :20.03.2019

Beneficiar
Municipiul FAGARAS



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /  /21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- actualizarea principalilor indicatori tehnico-econiomici pentru proiectul “închidere rampa 
deşeuri in Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINŢI 
Alexandru FI<

SECRETAR,
Biza Radu

n n o

Cod: Ftl8



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. Jt /21.03.2019-------- er*—i------------

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- actualizarea principalilor indicatori tehnico-econiomici pentru proiectul “închidere 
rampa deşeuri in Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRET) 
Şuteu Mari

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

COMISIA 5

AVIZ NR. /_ ____/ 21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- actualizarea principalilor indicatori tehnico-econiomici pentru proiectul “închidere 
rampa deşeuri in Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:
'-P-

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /  / 21.03.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

actualizarea principalilor indicatori tehnico-econiomici pentru proiectul “închidere 
rampa deşeuri in Municipiul Fagaras

Amendamente propuse:

Z? U  .

PREŞEDINTE, 
Popa OvidiujNicoIae

SECRETAR,

Cod: F-18


