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Nr.5711 din 03.06.2022

PROIECT DE HOTANANN

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizafi ai obiectivului de investi{ii

"Asfultare strada Bradului, oraq Ungheni,iude(ul Mureq"

Primarul OraEului Ungheni

Ydzdnd Referatul de aprobare nr. 5710 din 03.06.2022, prin care se propune

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiliei "Asfaltare strada Bradului, oraq

Ungheni, judelul Mureq",

Jindnd cont de prevederile Ordonanfei Guvernului nr.47ll4 aprilie 2022 privind

aiustarea preturilor contractelor de achizifie publicd,- 
loconformitate cu prevederilor art. 10 alin. (a) din H.G. nr. 90712016 privind etapele

de elaborare qi conlinutul cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice,

Lu6nd act de Memoriul justificativ m. 5109103.06.2022 intocmit de consultantul PFA

MildEan Florin Ovidiu,

in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice

locale, cu modificdrile Ei completirile ulterioare,

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 5212003 privind transparenla

decizionald in administrafia public6,

in temeiul prevederile art, 129 alin.(2) lit ,,b", alin. (4), lit. ,,d'0, art. 139 alin. (3)

coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din Ordonanla de urgen!6 rc. 5712019 privind Codul

administrativ.

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art.1. Aprobarea indicatorilor

strada Bradului, oraq Ungheni, judeful

la prezentul proiect de hotdrdre.

tehnico-economici actuahzali ai investiliei "Asfaltare

Mureq" la valoarea rezultatd din devizul general, anexd
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Nr. 5710 din 03.06.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizafi ai obiectivului de investi{ii

"Asfaltare strada B tadului, ora; (Ingheni, i ude(ul M ure; "

prin Hot[rdrea Consiliului Local Ungheni w. 12 din 28 martie 2017 au fost aproba{i

indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Asfaltare strada Bradului, oras Ungheni, iude{ul

Mure;" 1a valoarea totala a investiliei de 472.949,00 lei cu TVA, din care C+M 431.113,00 lei

cu TVA.

tn conformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului rc. 47114 aprilie 2022 privind

ajustarea prelurilor contractelor de achizilie public6, se impune actualizarea indicatorilor

tehnico-economici aprobali inilial.

prin prezentul proiect de hotdr6re se propune actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiliei menlionate mai sus la valoarea totald a investiliei de 705.510,93 lei cu

TVA din care c*M 5g2.5g5,41 lei cu TVA, conform devizului general act]ualizat, anexat la

prezentul proiect de hotdrdre.

Fa!6 de cele de mai sus, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici

ACTUALIZATI pentru obiectivul de investilii "Asfaltare strada Bradului, oras Ungheni,

judeyul MureS", aprobafi prin HCL nr 12 din 28 martie 2017, astfel:

Indicator UM Indicatori
INITIALI

lndicatori
ACTUALIZItTI

TEHNICI m drum 181,00 181,00

ECONOMICI lei cu TVA 472.949,00 705.510,93

Din analiza comparativdprezentatd mai sus, se poate observa faptul cd fald de devizul

inilial (2017) creEterea valorii proiectului este de 232.561,93lei cu TVA inclus.

Primar,
Prodan Victor



ROMANIA
JUDETUL MURE$

PRIMARIA ORA$ULUI UNGHENI

5 4 7 60 5 U n gheni. nr. 3 5 7. T el: I fax:026 5328 | 12' 0265328212

ungheni@cjmures.ro

Anexa nr.l

CARACTERISTICI PRINCIPALE $I INDICATORII TEHNICO'ECONOMICI AI

INVESTITIEI

Obiectivul de investi{iiz "Asfaltare strada Bradului, oraE Ungheni, iudelul MureS"

1. Investitor: Oraqul Ungheni

2. Beneficiar: Oraqul Ungheni

3. Proiectant: S.C. AXA CADPROJECT S'R'L'

4. Amplasament: Strada Bradului, oraq Ungheni

5. Sursa de finan(are: Bugetul local

6. Categoria lucrlrii: Modernizare drumuri

7. Indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Indicatori maximali: - Valoarea totald a investiliei: 592.866,32lei ferA TVA, respectiv,

705.510,93 lei cu TVA
- Din care C*M: 489.567,57 frra TVA, respectiv, 582.585,41 lei

cu TVA inclus

Indicatori minimali: - Lungime totald: 181,00 ml

-Partea carosabild cu l61ime: 5,50 m

- Suprafala carosabild: 995,5 mP

Indicatori financiari: - Valoarea lucrdrilori: 705.510,93 lei cu TVA inclus

Durata de execu{ie a lucrlrilor: 1 lun6

Primar,
Prodan Victor


