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HOTARAREA NR. 8
Din 19 februarie 2020

privind aprobarea documenta(iei tehnico-economice qi a indicatorilor tehnico-
economici ai investi{iei "Modernizarea unor strdzi din oraEul Ungheni: strdzile Baladei,

Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului,
Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 - din oraEul Ungheni, str. Martirilor - din loc.
Vidrasdu, strdzile Crinului, Panselulelor, Grui, SbAmtd, Plaiului, Romanilei - din loc.

MoreEti, strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile lzvorului, Cdmpului -
din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, Corni;u Mic - din loc. Cerghid, oraEul

Ungheni, j ude(ul MureE"

Consiliul Local al oraqului Ungheni, intrunit in gedinJa ordinara, din data de 19

februarie 2020,

Avdnd in vedere Referatul de aprobare m.291 din20.01.2020, prin care se propune

aprobarea documentaliei tehnico-economice qi a indicatorilor tehnico-economici ai investifiei

"Modernizarea unor str6zi din oraqul Ungheni: strdzile Baladei, Nirajului, Liliacului,

Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului

Segment 2,3,4 - din orasul Ungheni, str. Martirilor - din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului,

Panseluyelor, Grui, Strdmtd, Plaiului, Romanilei - din loc. MoreSti, strdzile Cimitirului,

Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile lzvorului, Cdmpului - din loc. Recea, strdzile Vdii,

Dosului - prelungire, Cornisu Mic - din loc. Cerghid, orasul Ungheni, judelul MureS",

raportul de specialitate al Biroului urbanism, investifii gi achizilii publice nr. 574130.01.2020

gi Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabilitate, resurse urnane, impozite qi

taxe locale nr. 927 I 13.02.2020,

Ludnd in considerare prevederile art.7 qi art.l0 alin. (4) din HG nr.90712016 privind

etapele de elaborare qi continutul cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice,

Yazand proiectul de hotdrdre rr.292120.01.2020 propus de primarul ora.gului Ungheni

qi avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni qi

Nota justifi cativd nr. 925 I 13 .02.2020,



in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice

locale, cu modificdrile qi completErile ulterioare,

in temeiul prevederile art. r2g alin.(2) lit,,b", alin. (4), lit. ,,d", alin (7) lit. k, art. 139

alin. (3) coroborat cu art. 1 96 alin. ( 1) lit. ,,a" din Ordonanfa de urgenld nr. 57 12019 privind

Codul administrativ.

HoTARA$rE

Art.l. Se aprobd documenta{ia tehnico-economicd qi indicatorii tehnico-economici ai

investitiei "Modernizarea unor strdzi din oraqul Ungheni: strdzile Baladei, Nirajului,

Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului,

Stadionului Segment 2,3,4 - din orasul Ungheni, str. Martirilor - din loc. Vidrasdu, strdzile

Crinului, Panseluyelor, Grui, Strdmtd, Plaiului, Romanilei - din loc. More;ti, strdzile

Cimitirului, Finlandiq - din loc. Cerghizel, strdzile lzvorului, Cdmpului - din loc. Recea,

strazile Vdii, Dosului - prelungire, Cornisu Mic - din loc. Cerghid, orasul (Jngheni, judeSul

MureS" la valoarea rezultatd, din anexa nr. 1.

Lrt.2 Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetului Mures;

- Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,

- Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale,

- Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului;

Adoptata in Ungheni, la data de 19 februarie 2020

PRE$EDINTE DE $EDINTA CONT F,AZL,

SECRET GENERAL
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Anexa n..r -Qo .k o L rix \ lnq . aL .bb
CARACTERISTICI PRINCIPALE $I INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTITIEI

l' obiectivul de investifii: "Modernizarea unor strdzi din orasul (Jngheni: strcizilc
Baladei, Niraiului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradtlui segntent 2,
Crinului, Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 - din ora;ul (lngheni, str. M,rtirilor -
din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului, Panselulelor, Grui, Sfianxfi, plaiultti, llomanilci -
din loc. Moiesti, strdzile Cirnitiyului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile lzvontlui,
Cdmpului - din loc, Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, Cornistt tulic - din ptc.
Cerghid, orasul Ungheni,.judelul MureS,,

2. lnvestitor: Oraqul Ungheni

3. Ilcneliciar: Ora;ul Ungheni

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

5' Amplasament: lntravilanul localitdlilor Unghenl Vidrasdu, MoreEti, Cerghizel. Recea si

Cerghid

6. Sursa cle fin:rn{are: Bugetul local ' '''

l. Cttegoria lucririi: Modernizare drumuri

8. Indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

lndicatori rnaximali: - Valoarea total[ a investiliei: 10.550,674,254 lei firr.a ]'\i,^.
respectiv, 12.535.233;396 lei cu TVA

- Din care C+M: 9.602.375.955 fird TVA. respecrir.
11.426.827,386 lei cu TVA inclus

lndicatori nrinimali: - Lungime totald: 9,512 km
-Partea carosabila cu lalime variabila: 3.00 m _ 5.00 rl

Inditatori linanciari: - Valoarea lucrlrilori:12.535.233,396 lei cu TVA inclus

Durata de execufic a lucrririlor: 24 luni


