
PROIECT
HOTĂRÂREA nr.

Din data de .............

privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 
privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de 

proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, 
Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 

România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea 
proiectului si a cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiţii 

"Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii
vieţii în Municipiul Făgăraş”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

întrunit în şedinţă ordinară

Analizând referatul de specialitate nr. 1923 din data de 21.01.2019 al Compartimentului proiecte 
de finanţare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş prin care se propune 
aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 ca urmare a primirii Scrisorii de 
clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru;

Având în vedere expunerea de motive a primarului Municipiului Făgăraş nr. 1923/1 din data de 
21.01.2019 şi prevederile Ghidului Solicitantului POR- Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor 
mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi 
socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea 
calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

în vederea emiterii răspunsului la Scrisoarea de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 
primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 
1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi 
urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 selectat pentru 
finanţare, prin care se solicită transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului în 
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie şi cu a declaraţiei 
de angajament

Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate........................................................ ,
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată în 2010,
Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
în temeiul dispoziţiilor art.3, art.4, art. 10, art. 36, alin alin. (2) lit. „b şi d”, alin (4) lit. „e”, alin (6) pct 

11, art. 45, alin. (2) lit. „d", şi „e”, şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca acesta să aibă următorul 
conţinut:
«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”, în cuantum de 19.221.707,09 
lei (inclusiv TVA) dintre care 18.524.415,85 lei(inclusiv TVA) -  cheltuieli eligibile” ».



ART. II. Se aprobă modificarea ART. 3 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca acesta să aibă următorul 
conţinut:

«ART. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 1.068.780,15 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(697.291,24 lei), cât şi contribuţia 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 370.488,91 , reprezentând cofinanţarea 
proiectului ” Moderniza rea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii 
calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş” ».

ART. III . Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 122/2018 rămân în vigoare .

ART. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare.

Iniţiator
PRIMAR,

Vizat pentru legalitate 
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Cod: F-17

GHEORGHE SUCACIU ■



ROMANIA
JUDEŢUL. BRAŞOV

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada K©pufc>lioi!, Nr. 3, 505200, Ttel: 0040 2C8 411 313, Fax: 0040 468 213 020 
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APROBAT, 
PRIMAR 

GHEORGHE SU.CACIU

Nr. 1923 din 22.01.2019 r f

rivind aprobarea
Referat de Specialitate La Proiectul De Hotărâre

- privind aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 
participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: 
îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate proiect
obiectiv de investiţii

"Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii
în Municipiul Făgăraş” - - -

Având în vedere Scrisoarea de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită de la Agenţia de 
Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 1615/17.01.2019 pentru proiectul cu 
titlul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii 
în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 selectat pentru finanţare, prin care se solicită transmiterea 
Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 
etapei de evaluare şi selecţie şi cu a declaraţiei de angajament,

în hotărârea sus-menţionată trebuie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul -  respectiv Municipiul 
Făgăraş- trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,
Analizând prevederile Ghidului Solicitantului care menţionează în cadrul secţiunii. 5.4.2 Anexele obligatorii la 
momentul contractării

Luând în considerare anexa Buget proiect în conformitate cu cererea de finanţare pentru 
proiectul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii 
vieţii în Municipiul Făgăraş” completată şi asumată de către consultant MALEX ENGiNEERING SRL , 

Propunem aprobarea modificării şi completării articolelor 2 şi 3 din H.C.L. 122 din 26.04.2018 după 
cum urmează
„ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conţinut: 
«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”, în cuantum de 19.221.707,09 lei 
(inclusiv TVA) dintre care 18.524.415,85 lei(inclusiv TVA) -  cheltuieli eligibile” ».

ART. II. Se aprobă modificarea ART. 3 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conţinut: 
«ART. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 1.068.780,15 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(697.291,24 lei), cât şi contribuţia de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 370.488,91 , reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”».

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.
Cu consideraţie,

Nr. crt. Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura
1. întocmit - consilier Mihaiu Laura 22.01.2019
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Nr.1923/1 din 22.01.2019

Expunere de Motive la Proiectul de Hotărâre
- privind aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 privind aprobarea 

participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul 
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea 
calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional 

(POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiţii 
"Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în

Municipiul Făgăraş” - • -

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi cele ale art. 123 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere Scrisoarea de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită de la Agenţia de 
Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 1615/17.01.2019 pentru proiectul cu 
titlul "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii

y y y y y y

în Municipiul Făgăraş"- cod SMIS 123133 selectat pentru finanţare, prin care se solicită transmiterea 
Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 
etapei de evaluare şi selecţie şi cu a declaraţiei de angajament,

în hotărârea sus-menţionată trebuie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul -  respectiv Municipiul 
Făgăraş- trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,
Analizând prevederile Ghidului Solicitantului care menţionează în cadrul secţiunii. 5.4.2 Anexele obligatorii la 
momentul contractării

Luând în considerare anexa Buget proiect în conformitate cu cererea de finanţare pentru proiectul 
"Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş” completată şi asumată de către consultant MALEX ENGiNEERING SRL ,

Propunem aprobarea modificării şi completării articolelor 2 şi 3 din H.C.L. 122 din 26.04.2018 după cum 
urmează

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca acesta să aibă următorul 
conţinut:
«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”, în cuantum de 19.221.707,09 lei 
(inclusiv TVA) dintre care 18.524.415,85 lei(inclusiv TVA) — cheltuieli eligibile” ».

ART. II. Se aprobă modificarea ART. 3 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca acesta să aibă următorul 
conţinut:
«ART. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 1.068.780,15 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(697.291,24 lei), cât şi contribuţia de 2% din valoarea
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eligibilă a proiectului, în cuantum de 370.488,91 , reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”».

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU



C ertR om V
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Adresa: Bucureşti, sector 6, str. Sandulesti, nr. 1 
Email: office@malexengineering.ro BOSS 01 ISO 14001 OUSASUOm

Tel: 07450Z601f 
Fax/Tel: 031428227C 

Nr. Reg. Corn.: J40/2434/2011 
Cod fiscal: RO 2811645f

Buget proiect în conformitate cu cererea de finanţare pentru proiectul
"Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de străzi urbane, in vederea creşterii calităţii

vieţii în municipiul Făgăraş"

Către
Municipiul Făgăraş,

Referitor la bugetul proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de 
străzi urbane, in vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" vă transmitem mai jos 
valorile investiţiei în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de 
evaluare şi selecţie:

1. Valoarea totală a proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de străzi 
urbane, in vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" este în cuantum de 
19.221.707,09 lei (inclusiv TVA), dintre care 18.524.415, 85 lei cheltuieli eligibile (inclusiv TVA).

2. Contribuţia proprie în proiect a municipiului Făgăraş este de 1.067.780,15 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând achitarea tu tu ror cheltuielilor neeligibile ale proiectului (697.291,24 lei), cât şi 
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 370.488,91 lei, 
reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de 
străzi urbane, in vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş".

Data
21.01.2019

SC MALEX ENGINEERING S.R.L. 
DIRECTOR GENERAL Elena Manuela Bogdan

mailto:office@malexengineering.ro


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 
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HOTĂRÂREA nr. 122 
Din data de 26.04.2018

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de 
proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul 

specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului si a

cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiţii
^Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii

vieţii în Municipiul Făgăraş”

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, 
întrunit în şedinţă ordinară

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului cu nr, 13.340/1/17.04.2018-referatul 
de specialitate nr. 12.340/17.04.2018 al Compartimentului proiecte de finanţare din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş prin care se propune participarea municipiului Făgăraş 
în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), 
Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea 
de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile 
urbane şi rurale, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020;

Având în vedere expunerea de motive a primarului Municipiului Făgăraş nr. 12.340/1 din data 
de 17.04.2018 şi prevederile Ghidului Solicitantului POR- Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării 
oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 
13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

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

în temeiul dispoziţiilor art.3, art.4, art. 10, art. 36, alin alin. (2) lit. ,.b şi d”, alin (4) lit. „e'\ alin 
(6) pct 11, art. 45, alin. (2) lit. „d”, şi „e", şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Aprobă ca oportună şi necesară participarea Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu Axa prioritară 13: 
Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale.
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Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei- în oraşele mici ■ ş ’r  mijlocii din 
România în vederea finanţării şi realizării proiectului cu titlul ”Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 
şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei 
de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”, în cuantum de 
19.107.467,45 lei (inclusiv TVA).

.ART. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect înAjantum de 382.149,35 lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 382.149,35 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş”.

ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii 
vieţii în Municipiul Făgăraş”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din 
bugetul local.

ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 6. Se împuterniceşte SUCAC1U GHEORGHE să semenze toate actele necesare în numele 
Municipiului FĂGĂRAŞ.

ART. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul 
Public al Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare.

Adoptată cu 15 voturi pentru, - abţineri, - împotrivă 
Consilieri prezenţi 15 
Consilieri funcţie 19

Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Prezenta se comunică

1 ex Instituţia prefectului 
1 ex dosar şedinţă 
1 ex afişare
1 ex Comp. Implementare Proiecte de Finanţare 
1 ex Primar
1 ex Administrator Public 
1 ex Secretar



f im tf  £/) A.
ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 6, 
1 MAI, NR. 35, 061626 
Email: office@roadconstruct.rD

Tel: 0371.153.275 
Fax: 031.425.21.62

SKTIU KHJUUfiSJftfT Cm aT  
10 C13«21/M27a061/O31ME1 

BOSOOl ISO 14001 OKSJIS18001

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei

c Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiţii, exprimata in 
lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu 
devizul general

D en um ire V a loare  (fara T V A ) T V A V alo a re  (inclu siv  TV A )

LEI LEI L E I
T O T A L  G E N E R A L 8,243 ,042 ,04 1 ,552 ,806 .29 9,795 ,848 .33

D in care C + M 6,397 ,948 .45 1 ,215 ,610 .21 7 ,613 ,558 .66

© Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta -  elemente fizice /  capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiţii -  si, după caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

S teren=4155,00mp 
S construita =1449,50mp 
S desfasurata = 3711,70mp

P.O.T.= 34,88 
C.U.T. = 0.90

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
CLASA DE IMPORTANTA "II”
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC Gradul "II"

o Durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimata in luni.
Conform graficului de realizare a investiţiei propus durata de realizare a investiţiei este de 24 luni.

Proiectant

S.C Road Construct S.R.L.

mailto:office@roadconstruct.rD


C osa irile  .-stirrxdve ale înv i  t i je i

Coslu.'ilc estimate r htru rer liz; r ..a invm iitic i. cu iur r  a in cor.; iderrrc ; co terilor 
i'iio i investiţii similar

Valoarea totala a investiţiei este:

Costul toţal al. investiţiei conform Devizului general este: 9.311.619,12 lei cu TVA, din care 

valoarea lucrărilor de C+M este de 8.153.031,44 lei cu TVA

icsî i '  ilc • sfii.u tiv. cî*. o; • r< , r  p« . un..a nou, 
Nu este cazul

d, vi; tr / f i. c iV ar înv „ \ r

6.. ’V  x x  r inc'xaxri fchnico-cccnornic' mere t : investiţie:

t . . . i  Indicatori mcxirr.ali. respectiv vaforrc?. totala z obiectivului de inv_stitii, exprimata in 
k i,  cu TVA.si respectiv, fere TVA, din cere constructii-n.ontaj (C-*M), in conformitate cu 
devizul general

Denumire Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

LEI LEI LEI
TOTAL GENERAL 7.836.922,95 1.474.696,17 9.311.619,12

Din care C + M 6.851.286,92 1.301.744,52 8.153.031,44--- ------------- —---2________

6.1.2 Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta -  elemente fizice / capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiţii -  si, după caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

❖  Capacitati (in unitati fizice): 

o Lucrări de străzi

lungime totala străzi - 6.600 m

6.-i.3 Durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii , exprimata in luni.
Conform graficului de realizare a investiţiei propus durata de realizare a investiţiei este de 12

luni.
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

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

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /22.01.2019

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:

- aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 
privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de 
proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, 
Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 
România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea 
proiectului si a cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiţii "Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş”

Amendamente propuse:

7FF

SECRETAR,
Biza Radu

lin 6



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

AVIZ NR.

COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE 
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

722.01.2019

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:

- aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 
privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de 
proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, 
Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei in oraşele mici şi mijlocii din 
România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea 
proiectului si a cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiţii "Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş”

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

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

AVIZ NR. - A  / 22.01.2019

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:

- aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 
privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de 
proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, 
Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din 
România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea 
proiectului si a cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiţii "Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş”

Amendamente propuse:

A-

PREŞEDINTE, 
Bogdan fQn

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18


