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DIN DATA DE 13. septembrie 2018

privind aprobarea D.A.L.I. si indicatorilor tehnico- economici, respectiv aprobarea
cofinantarea investitiei Modernizarea partiala a retelei de drumuri de interes local din
comuna Meresti, judetul Harghita
Consiliul Local al Comunei Merești, județul Harghita întrunit în ședința ordinară din 13.09.2018.
Analizând prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,
Luand act de Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,
Luand act de Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate prin Ordinul vice-primministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.185/2013,
Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii,
Art. 36, alin. (2) lit. b) și c), alin. (4), lit. d), alin (6) lit a), pct. 13, art. 45 alin (1) și pe cele ale
art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile
si completarile ulterioare,
Luând în considerare
- prevederile Hotarârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare ale continutului —
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de imvestitii
finantate din fonduri publice precum a structurii metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii lucrari de interventii,
- Referatul intocmit de catre Serviciul de Urbanism in cadrul Primariei comunei Meresti,
- Expunerea de Motive nr. 1103 /14.08.2018 a Primarului comunei Meresti, precum si avizul comisiei de
specialitate - Urbanism, din cadrul Consiliului Local Meresti, cu privire la aprobarea D.A.L.I. si

indicatorilor tehnico- economici, respectiv aprobarea cofinantarea investitiei Modernizarea
partiala a retelei de drumuri de interes local din comuna Meresti, judetul Harghita
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.d si e , art.45 alin.l si art. 115 alin.l lit.b din
legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale republicatä cu modificarile completarile
ulterioare
Consiliul Local al comunei Meresti, judetul Harghita,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1- Se aprobă accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru investiția
”Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local, din comuna Merești, județul
Harghita” și întocmirea studiului de fezabilitate.
Art. 2- Se aprobă D.A.L.I. întocmit pentru realizarea obiectivul de investiție conform cu
documentația anexată la prezenta HCL ”Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes
local, din comuna Merești, județul Harghita”, care se compune din:
a. Strada Falumezeje, compusă din: DS1282 și DS 1315
Lungime L=743 m
b. Strada Barrak, compusă din DS 946, DS 1177,1136
Lungime L=774 m
c. Strada Palos, compusă din DS 84, DS 188, DS 224
Lungime L=780 m
d.Strada Szabok, compusă din DS 1868, DS 1831, DS 1744 și DS 456 Lungime L=778 m
e. Strada Janepataka, compusă din DS 1491
Lungime L=198 m
f. Strada Zsigmondok, compusă din DS 633
Lungime L=467 m
Total străzi rurale investigate 3740 m, adică 3,74 km.
Art. 3- . Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții Modernizarea
partiala a retelei de drumuri de interes local din comuna Meresti, judetul Harghita.
Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 3.976.015,41 LEI
din care C+M (inclusiv TVA) = 3.425.366,63 LEI
Art.4 – Se aprobă cofinanțarea proiectului „ Modernizarea partiala a retelei de drumuri de
interes local din comuna Meresti, judetul Harghita " din bugetul local al comunei Merești și va fi
de 169.955,40 lei, sumă care nu este eligibilă prin programul PNDL.
Art.5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei Merești.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului Județul Harghita
- Primarul comunei Meresti, județul Harghita
- Biroul financiar contabil
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