ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 139 /2018
privind modificarea HCL nr.118/2018 referitoare la aprobarea documentaŃiei de
avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul “ Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.144/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.8857/21.06.2018 şi raportul DirecŃiei tehnice nr.8858/21.06.2018;
În baza prevederilor H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conŃinutul-cadru
al documentaŃiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiŃii
finanŃate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din
O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.
În temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.d) şi art.45, alin.(1) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică art.1 al HCL nr.118/2018, care va avea următorul cuprins : „Se
aprobă conŃinutul documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) pentru
proiectul “Realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice în municipiul Orăştie” – faza
DocumentaŃie de avizare a lucrărilor de intervenŃie, conforma anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanŃării acestuia în cadrul Programului
OperaŃional, Axa prioritară 13 : Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea
de investiŃii 9b : Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a
comunităŃilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 13.1 :
ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii populaŃiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Art.2 : Se modifică art.2 al HCL nr.118/2018, care va avea următorul cuprins : „Se
aprobă indicatorii tehnico – economici pentru proiectul “Realizarea Muzeului CivilizaŃiei
Dacice în municipiul Orăştie”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, în vederea finanŃării acestuia în cadrul Programului OperaŃional, Axa prioritară 13
: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiŃii 9b : Oferirea de
sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităŃilor defavorizate din
regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 13.1 : ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii populaŃiei
în oraşele mici şi mijlocii din România”. .
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Orăştie.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.

Orăştie, 25.06.2018

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 25 iunie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (13 prezenŃi).

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂSTIE
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Anexa nr.2
la HCL nr.139 /2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
„Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, în municipiul Orăștie”
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi,
respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Valoarea totală a investiției
cu TVA:
din care
construcții montaj (fără TVA)
cu TVA:

16.606.317,37 RON
19.745.935,47 RON
7.455.597,42
8.872.160,93

RON
RON

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice
atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Valoare totală raportată la suprafața construită desfășurată:
Total / Scd = 16.606.317,37 / 2861,71 = 5.802,93 RON/mp de construcție;
Valoare totală raportată la nr. de utilizatori:
Total / Nr utilizatori = 16.606.317,37/ 300 = 55.354,39 RON/utilizator;
Clădirea va avea următoarele caracteristici tehnice:
- regim de înălțime :Dp+P+2;
- aria construită la sol = 921,53 mp;
- aria construit-desfășurată = 2861,71 mp;

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi
ținta fiecărui obiectiv de investiții;
Clădirea va avea următoarele caracteristici tehnice:
- regim de înălțime :Dp+P+2;
- aria construită la sol = 921,53 mp;
- aria construit-desfășurată = 2861,71 mp;
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
Durata de realizare – 24 luni;

