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Nr. 9906 din 28.09.2022 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a  indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa” 

 

 

Primarul Orașului Ungheni 

 

Văzând Referatul de aprobare  nr. 9905 din 28.09.2022, prin care se propune aprobarea 

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa”, 

Având în vedere documentația întocmită de SC AVB ROAD DESIGN SRL, 

Luând în considerare prevederile art.7 și art.10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea prevederilor art. 7  alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, 

 În temeiul prevederile art. 129 alin.(2) lit ,,b’’, alin. (4), lit. ‚,d’’, art. 139 alin. (3) 

coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

PROPUNE SPRE APROBARE: 

 

 

 Art.1. Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 

”Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa” la valoarea rezultată din anexa nr. 1 și din devizul 

general alăturat prezentului proiect de hotărâre. 

  

 

  

PRIMAR, 

PRODAN VICTOR 
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Nr. 9905 din 26.09.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a  indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ” Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa” 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr. 52 din 21 iulie 2022 privind modificarea 

bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2022 au fost aprobate fondurile necesare elaborării 

documentației tehnice   faza D.A.L.I. pentru obiectivul ”Modernizare DC 124 Vidrasău - 

Șăușa”. 

La data de 22 august 2022 a fost predat de către prestator autorității contractante, 

documentația tehnică faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DC 124 Vidrasău 

- Șăușa”. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției menționate mai sus la valoarea 

totală a investiției de 5.906.817,39 lei cu TVA din care C+M 4.897.057,95 lei cu TVA, conform 

devizului general, anexat la prezentul proiect de hotărâre. 

În urma verificării documentației și luând în considerare că aceasta a fost întocmită în 

conformitate cu prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

Primar, 

Prodan Victor  
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Anexa nr.1 

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTIȚIEI 

 

1. Obiectivul de investiții: ” ”Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa”” 

2. Investitor: Orașul Ungheni 

3. Beneficiar: Orașul Ungheni 

4. Proiectant: S.C. AVB ROAD DESIGN S.R.L. 

5. Amplasament: km 3+215 – km 6+525 (Vidrasău, Șăușa) 

6. Sursa de finanțare: Bugetul local 

7. Categoria lucrării: Lucrări de reabilitare/modernizare drumuri 

8. Indicatori tehnico-economici ai obiectivului: 

Indicatori maximali: - Valoarea totală a investiției: 4.971.311,91 lei fără TVA,  respectiv,  

5.906.817,39 lei cu TVA  

- Din care C+M: 4.190.805,00 fără TVA, respectiv, 4.987.057,95 

lei cu TVA inclus 

Indicatori minimali: - Lungime totală: 3.135 m (3,135 km) 

                                    - Suprafața totală: 17.300 mp 

                                    - Suprafța acostamentelor: 3.135,00 mp 

                                    - Lungime șanțuri: 2.777 ml 

 

Indicatori financiari: - Valoarea lucrărilori: 5.906.817,39 lei cu TVA inclus 

 

Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni 

 

 

 

Șef birou urbanism, investiții și achiziții publice 

Suciu Rodica Ramona 
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