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ANUNT

In confomitate cu prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenfa decizionali
in administralia publicS, aducem la cunottinfe publice, inilierea _ proiectulii de Hodrare
privind aprobarea documentaliei tehnice la faza DALI si a indicatorilor tehnico-
economici ai inr'estiliei ',Modetnimrea unot strdzi tlih oravl llngheni: strdzile
Balodei, Nimjului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Brodujui segmeht 2,
Crinului, Cosminului, Stadionului Segrrreht 2,3,4 - (tin orutul Llhgheni, str. Miftirilor _

din loc. Wdrasdu, strdzile Clinuhri, P.rnselulelor, Gt i, StAmft, plaiului, Rorhahilei _

din loe More;ti, strdzile Cimitirttlui, Finlandia - din loc. Ceryhizel, sttdzile lzvorului,
Cimpului - din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosalui - prelungire, Comiv Mic - lin loc.
Cerghid, oruiul UnghenL judelul Murel", urmand ca proiectul de hotdrare sA fle supus
dezbaterii in iedinla Consiliului Local al oraqului Ungheni.

Documentele anexate prezentului anun! suntl
- Proiectulde hoterarc nr. 292120.01 .2020;
- Referatulde ap.ob arc N. 291120.01 .2020.

_ Propunerile, sugestiile gi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune la
Registatura Primariei Oraqului Ungheni, in termen de l0 zile de Ia publicare.

primar@primariaun gheni.ro
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\r.292 din 20.01.2020

PROIECT DD HOTARARE

privind aprobarea documenta{iei tehnice la faza DALI si a indicatorilor tehnico_
economici ai investi(iei "Modenizarco a or $trdzi dh orasul Ungheni: strdzile Bdode'

Nitajului, Lilincului, Plopilor, Gospodafilor, Cincett, Bradului segmeht 2, Crinul i,
Cos ti,tului, Stddionului Segment 2,3,4 - din oraqul Llngheni, str- Maflirilor _ din loc.
Viltesiu, strdzile Ctinului, Ponselulelo\ Grui, Str6mti, plaiutui, Roftanilei _ din loc.

Moresli, sltdzile Cimititului, Finhfidin -.lin loc. Ceryhizel, strdxile Ipornlui, Cimpultri -
iin loc, Recea, strdzile Viii, Dosulai prclungire, Conti$u Mic din loc- Cerghill, orasul

Ungheni, judelal Mureq"

Prinurul qrasului Ungheni

VAzand Releratul de aprobare nr. 291 din 20.01.2020, prjn carc se propune aprobarea
Documentaliei de Avizare a Lucrerilor de Inten/enlii (DALI) ;i a indicatodlor tehnico-
econonrici ai investiliei "Modernizarea unor strAzi din oragul Ungheni: strdzile Baladei,
Nit'trjtlui, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului.
('osntinului, Stadionului Segment 2,3,4 - din oraEul [Jngheni, str. Murtirilor - t]in loc.
fibatdu, strdzile Crinului, PanseluleloL Grui, SbAmfi. plaiLlui, Romanitei - (lin loc.
l4aresli, striizile Cimitirului, Finlandia , din ktc. Cerghizel. strdzile lz|orului, CAmprlui
.1in loc. Recea, sfi.Azile Vdii, Dosului prelLlngite Comit Mic din loc. Cerghid, oru;ul
Ungheni, judelul Mure;",

LuAnd in considerare prevederiLe aft.7 !i afi.10 alin. (4) din I{G nr. 907/2016 pr.ivind
etapele de elaborare si conlinutul cadru al documentaliilor tehuico-economice afercnte
obiecliveLorhroiectelor de investilii finanlate din fonduri publice,

in conlbrmitate cu prevede.ile arr. 44 din L egea tt.273/2006 privind finanfele publice
locale, cu modificirile $i completdrile ulterioare,

in temeiul pre|ederile arr. 129 alin.(2) lit.,b',, alin. (4), lit. ,,d", art. 139 alin. (3)
coioborat cu art. 196 alin. ( l ) lir. ..a ' din Ordonanla de urgenla nt.5112019 privind Codul
adnliristrativ

PROPLTNE SPRE APROBARE:

Art.l. Aprobarea documentaliei tehnice la t'aza DALI si a indicatorilor telDico_
economici ai investigiei "Modemizarea unor strdzi din orasul Ungheni: strdzile Bdl.ldei.
\irajului. Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, C nltlui,



Cosminului, Stadionului Segmeht 2,3,4 - din orctsul (Jngheni, str. Martirilor - din loc.
Vidrasdu, strdzile Crinului, Panseluyelor, Gtui, &/ANd, plaiului, Rothanilei - din loc.
Mofetti, stfdzile Cimitirului, Finlandia din loc. Cerghizel, strdzile lzyorului, CAmpului ,
din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, Cornitu Mic - din loc. Cerghid, orasul
Unghen, judelul Mure{' 1a valoarea rezultate din anexa nr, 1.
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REFER{T DE APROBARE

privind aprobarea documentatiei tebnice la faza DALI qi a indicatorilor tehnico-
economici ai investitiei "Mo.lemizarco anot sttdzi din oru$ul Ungheni: strizile Baladei,

Nirojalui, Lilincului, Plopilor, Gospo.ktrilor, Cinceu, Brudului segheht 2, Crinului,
Cosminulai, Stadionului Segment 2,3,4 - din otutul l]ngheni, stt. Ma irilor- tlin loc.
Vidrusdu, strdzile Ctinului, Ponselulelo4 Gtui, SbAmt\ Pktiulai, Romanilei - din loc.

Morcsli, strizile Cimitiralui, Finkndio - .lin loc. Ceryhizel, strdzile lryorului, Cimpului
din loc, Receo, strdzile Vdii, Dosului - prclungire, Cortri.tu Mic - tlin loc. Cetghid, oraqul

Ungheni, judel l Murc.s"

Prin Hotadrea Consiliului Local Ungheni nr. 17 din 23.021.2019 privind aprobafea
bugetulni local al orasului Ungheni pentru anul 2019 au fost aprobate lbndurile necesare
elabodrii documentafiei tehnice la fazaDAll penIflr "Modernizarca u or strdzi din orn$ul
U gheni: strdzile Biladei, Nircjulai, Liliaculai, PIopilor, Gospotlarilot, Citrceu, Brudului
segnent 2, Crinulai, CosminuluL Stalioflalui Seguent 2,3,4 - tlin omtul Llngheni, str.
Martirilor - din loc. Vidrasiu, sttizile Cfin lai, Ponselu(elor, Grui, SttAhtti, plsiului,
Ronto ilei - di loc. Morcgi, sttdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerylrizet, strizite
Izvorttlui, Cimpului - .lin loc. Recea, sttdxile Viii, Dosului - preluhgire, Cornhu Mic din
loc, Ceryh l, orulal Unghehi, jatle(ul Murct.

Prin prezentul proiect de hotArare se propune aprobarea docun]entatiei tehnicc DAI-l si
a indicalorilor tehnico-econonici ai investiliei mentionate nrai sus la valoarca toalA a

mvestitiei de I2.535.233,396 lei cu TVA din care C+M I 1.426.827.386 lei clr TVA. contb r
devizLrlui gcncral. anerat la pfezentul pfoiect de hottuare-

in ulma velilicarii documentagiei si luAld in considerare cI aceasta a fost intocmila in
conlbmritate cu prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare Si conlinutlrl-
cadrLr al documenlaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii
tinanlate din fondu publice, cu modificdrile $i completdrile ulterioare.

Tinand cont de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere Si aprobare proiectul de

ho6rare alaturat.

Primar,
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Ane\a I

CA'I.ACTERISTICI PRI\CIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTITIEI

l. Obiectivul de inyestifii: "Modernizarea unor sttdzi din ora;ul Ltngheni: strd.ile
Baladei, Nirajullti. Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bratlului segment 2.

Crinului, Cosmin ui. Stadionului Segment 2,3,4 - din ora;ul llngheni, str. Martirilor _

din loc. Vidrasdu. strdzile Crinului, Panselulelor, Grui, Strdmtai, plaiului, Romanitei -
din loc. More;tL strdzile Cimitirului, Finlandia din loc. Ceryhizet, strdzile l^orului,
Clinp ui din loc- Recea, strdzile VAii, Dostiui - prelungite, Corni;u Mic din loc.
Cerghid. oralul Ungheni, judelul Murct"

2. lnvestitor: Oragul Ungheni

3. Beneficiar: Ora$ul Ungheni

:1. Proiectant: S.C. AZALIAPRO LUX S.R.L.

5. Amplasament: Intravilanul iocalitdlilor Ungheni, Vidrasdu, Moreqti, Cerghizel. Recea si

Cerghid

6. Sursa dc finanfare: Bugetul local

7. Categoria lucririil Modernizare drumun

8. Indicatori tehnico-economici ai obiectiyului:

Indicatori maximali: - Valoarea total5 a investiliei: 10.550.674,254 lei iird TVA,
respectiv, 12.535.233,396 lei cu TVA

- Din care C+M: 9.602.375.955 lird TVA, respectiv,
11.426.827,386 lei cu TVA inclus

Indicatori minimali: - Lungime tohle: 9,512 km
- Partea carosabilA cu ld.time variabildt 3,00 n 5.00 m

lndicatori linanciari: - Valoarea lucdrilori: 12.535.23 3.396 lei cu TVA inclus

Durata de executie a lucririlor: 24 luni

$efBirou Urbanism, Investifii $i Achizitii publice,
Suciu Ramona

,t'4
/rq


