
România
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CONSILIUL LOCAL
Comuna Meresti

HOTĂRÂRE nr.32/2019
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și implementarea proiectului

Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din comuna Merești

Consiliul local al comunei  Merești, judeţul  Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de
12.09.2019,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și
implementarea proiectului Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din comuna
Merești,

Analizând referatul de aprobare nr.1304/02.09.2019 întocmit de inițiator primar TIKOSI
LÁSZLÓ  și raportul de specialitate nr. 1305/02.09.2019 prin care Compartimentul de urbanism,
propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizarea
parțială a rețelei de drumuri de interes local din comuna Merești, Județul Harghita (str.
Falumezeje, str.Palos, str. Szabok, str.Jane Pataka, str.Zsigmondok) și avizul  al comisiei de specialitate
pentru amenajarea teritoriului și urbanism, -protecție mediu și turism.
Având în vedere doleanța UAT Merești de a solicita finanţare proiectului propus, în cadrul Fondului de
Dezvoltare şi Investiţii (FDI), gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză ;
În conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare,

Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică;

Cu privire la prevederile Legii nr.24/2000 privind normele tehnică legislativă pentru elaboarea
ectelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (2) lit.b) și alin.4 lit d), art.136 alin.8, art.139 alin.1, art.196 alin.(1) lit. a)
și art.243 alin1 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea
parțială a rețelei de drumuri de interes local din comuna Merești, Județul Harghita (str. Falumezeje,
str.Palos, str. Szabok, str.Jane Pataka, str.Zsigmondok), respectiv documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție, după cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA)
Valoarea totală  a investiţiei:                 3.835.910,95 lei cu TVA, din care

valoarea cheltuielilor eligibile :                             3.499.956,56 lei
valoarea cheltuielilor neeligibile:

5.3.  Cheltuieli diverse si neprevăzute:         335.954,39 lei

Cheltuielile eligibile ce se solicită a fi finanţate din FDI conform capitolelor cuprinse în devizul general:
1.3.Amenajari pentru protectia mediului si aduc. terenului la starea initiala:      5.950,00 lei
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a det. de execuţie:   4.760,00 lei
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie                                                          41.650,00 lei
3.6. Organizarea procedurilor de atribuire 15.000,00 lei
3.8. Asistenta tehnica                                                                                       65.798,64 lei
4.1. Cheltuileli pentru investiții de bază 3.225.915,31 lei
5.1. Organizare de șantier:                                                                                 58.066,48 lei



5.2.Comisioane, cote, taxe: 42.356,13 lei
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                     2.380,00 lei

Total: 3.461.876,55 lei
Indicatori tehnici:

Strada Falumezeje, compusă din DS 1282 și DS 1315, L=743m,
Strada Palos, compusă din DS 84, DS188, DS 224, L=780 m,
Strada Szabok,  compusă din DS1868, DS 1831, DS 1744 și DS 456, L=778 m,
Strada Janepataka, compusă din DS1491, L=198 m,
Strada Zsigmond, compusă din DS 633, L=467 m,
Lungimea totală: 2.966 m
Art.2. Aprobă asigurarea contribuţiei proprie -UAT Merești în proiect în cvantum de

335.954,39 lei (5.3.  Cheltuieli diverse si neprevăzute), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât şi contribuţia în cvantum de 38.080,01 lei din valoarea eligibilă a proiectului
finanțat din bugetul local (întocmire DALI, avize, taxe, expertiză tehnică)

Art.3. Devizul general – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local face parte integrantă
din hotărâre

Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Merești în vederea semnării tuturor
documentelor privind proiectul Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local
din comuna Merești

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se  însărcinează Primarul Comunei
Merești

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului general cu:

- primarul Tikosi Laszlo
- Instituţia Prefectului Judeţului Harghita
- spre afişare

Merești, la 12 septembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DONATH LASZLO

L.S.,s.s.- indescifrabila

Contrasemnează,
Secretar, Golicza Gyongyi

s.s.- indescifrabila

Hotărârea a fost adoptată cu  7 voturi pentru____0__voturi împotriva şi _0__abţineri din numărul de
consilieri prezenţi, din     8     consilieri în funcţie.


