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Nr.653 din27.01.2023

Anun( referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorit[tii sau instituliei publice: ORA$UL UNGHENI
Astdzi, 27,01.2023, ORA$UL UNGHENI, anun(d deschiderea procedurii de transparenfd

decizional[ a procesului de elaborare a proiectului urmdtorului act normativ: Proiect de hotdrdre
privind aprobarea documentaliei tehnicefazo Proiect tehnic, o indicatorilor tehnico-economici
actualiza(i Si a devizului generol actuolizat pentru obiectivul de investilii 'Modernizarea unor
strdzi din oraEul Ungheni: strdzile Balodei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor,
Cinceu, Bradului segmenl 2, Crinului, Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 - din orasul
Ungheni, str, Martirilor - din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului, Ponselulelor, Grui, SfiAmtd,
Plaiului, Romanilei - din loc. MoreSti, strdzile Cimitirului, Fintandia - din loc. Cerghizel,
strdzile lzvorului, Cdmpului - din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, CorniSu Mic
* din loc. Cerghid, orasul Ungheni, judelul MureS", aprobat pentrufinan(are prin Programul
nalional de inveslilii "Anghel Saligny", precum qi a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli
/inan(ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Paragraf descriptiv - problema identificatd, solufia propusd de actul normativ, impactul
scontat etc.

Prin Hotdr6rea Consiliului Local Ungheni nr. 66 din 28 octombrie 2021 a fost aprobatE
cererea de finanfare gi devizul general estimativ pentru obiectivul de investi{ii "Modernizarea unor
strdzi din oragul Ungheni: str6zile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu,
Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului Segment2,3,4 - din oraqul Ungheni, str.
Martirilor - din loc. Vidras6u, strdzile Crinului, Panselufelor, Grui, Strdmt6. Plaiului, Romanifei -
din loc. Moreqti, strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile Izvorului, Cdmpului

- din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, Cornigu Mic - din loc. Cerghid, orEul
Ungheni, jude{ul Mureq", in vederea depunerii in cadrul Programului National de Investi{ii
"Anghel Saligny".

in vederea incheierii contractului de de finanfare, conform art. 9 alin. (l) din Normele
metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 133312021pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgent6 a Guvemului nr. 9512021 privind aprobarea Programului nafional de
investifii "Anghel Saligny", este obligatorie transmiterea unor documente, printre care gi hotardrea
consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizali, a devizului general
actualizat conform modelelor prevdzute in anexele nr.2.l qi nr.2.2c din Normele metodologice,



precum qi a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finanlate de la bugetul local pentru
r ealizar ea ob i ect ivul ui.

Documenta(ia aferentd proiectului de act normativ include (dupd caz):

'referatul de aprobare privind necesitatea adoptdrii actului normativ propus;
. textul complet al proiectului actului respectiv:
. alte documente considerate relevante.

Documenta(ia poate fi consultatd:
. pe pagina de internet a instituliei, la www.primariaungheni.ro
. la sediul instituliei Oraqul Ungheni str. Principald,nr.357,jud. Mureq

'proiectul de act normativ se poate obline in copie, pebazdde cerere depusi la biroul de relafii cu
publicul al instituliei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus procedurii de transparen{I decizionalI se irot depune p6nd la data de 07.02.2023.
D prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituliei la linkul
https:/hwvw.primariaungheni.ro/informari/proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-documentatiei-

tehnice-faza-Proiect-tehnic.-a-indicatorilor-tehnico-economici-actualizati-$i-a-devizului-general-
actualizat-pentru-obiectivul-de-investitii-"Modernizarea-unor-strlzi-din-ora$ul-Ungheni:-

str5zile-Baladei.-Nirajului.-Liliacului.-Plopilor.-Gospodarilor.-Cinceu.-Bradului-segment2.

Crinului.-Cosminului.-Stadionului-Segment 2"3.4 - din-ora$ul-Uneheni"-str. Martirilor - din loc.
Vidrasdu.-strdzile-Crinului"-Panselutelor.-Grui.-Strdmtd.-Plaiului.-Romanitei - din loc. More$ti.
strdzile-Cimitirului.-Finlandia - din loc. Cerghizel. strdzile-Izvorului.-Cdmpului - din loc. Recea.

Murq".-aprobat-pentru-finantare-prin-Programul-national-de-investitiiJ'Anghel-Salign),".-

Precum-$i-a-sumei-reprezentdnd-categoriile-de-cheltuieli-finanfate-de-la-bugetul-local-pentru-
realizarea-obiectivului. ;

o ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: ungheni@cjmures.ro.;
o prin pogt5, pe adresa: Oraqul Ungheni str. Principali nr. 357, jud. Mureq ;

n la sediul instituliei, la Registraturd, la adresa Oragul Ungheni str. Principald nr. 357, jud. Mureq,
intre orele 07:30-15 :30.

Materialele transmise vor purta menfiunea "Propuneri privind Proiect de hotdr0re privind
aprobarea documenta(iei tehnice faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizali
gi a devizului general actualizatpentru obiectivul de investilii "Modernizarea unor strlzi din oraqul
Ungheni: str[zile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment
2, Crinului, Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 - din oragul Ungheni, str. Martirilor - din loc.
Vidrasiu, strdzile Crinului, Panselufelor, Grui, Stremte, Plaiului, Romanilei - din loc. Moregti,
strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, str6zile lzvorului, Cdmpului - din loc. Recea,
str[zile VIii, Dosului - prelungire, Corniqu Mic - din loc. Cerghid, oragul Ungheni, judelul
Mureq", aprobat pentru finan(are prin Programul nafional de investifii "Anghel Saligny", precum
gi a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului".



Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
internet a institufiei, la linkul https:/iwww.primariaungheni.ro

Nepreluarea recomanddrilor formulate 9i inaintate in scris va fi justificatd in scris.
Pentru cei interesa{i existl gi posibilitatea organizdrii unei intdlniri in care sI se dezbat6

public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de cltre o asocia(ie
legal constituitd sau de cdtre o altl autoritate sau institulie publicd pdnd la data de 07.02.2023 .

Pentru informafii suplimentare, vE stlm la dispozilie la urmdtoarele date de contact:
telefon: 0265-328.212, e-mail; ungheni@cjmures.ro, persoanl de contact: Suciu Ramona

P'rimar,

vroaTfictor
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PROIECT DE HOTANANT

privind aprobarea documentafiei tehnice fazaProiect tehnic, a indicatorilor tehnico-
economici actualizafi qi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investifiiuModernizarea unor strdzi din ora;ul Ungheni: strdzile Baladei, Nirajalui, Liliacului,

Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului
Segment 2,3,4 - din oraEul Ungheni, str. Murtirilor - din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului,
Panselu(elor, Grui, sfiamtd, Plaiului, Romanilei - din loc. More;ti, strdzile cimitirului,

Finlandio - din loc. Cerghizel, strdzile lzvorului, Cdmputui - din loc. Recea, strdzile Vdii,
Dosului - prelungire, corniEu Mic - din loc, cerghid, orasul ungheni, judelul Mures,,,

aprobat pentru finan{are prin Programul nafional de investifii',Anghel Saligny,r,
precum qi a sumei reprezentAnd categoriite de cheltuieli finan{ate de la bugetul local

pentru r ealizar ea obiectivului

Primarul OraS ului Ungheni

Ydzdnd Referatul de aprobare nr. 651 din27.01.2023, princare se propune aprobarea
documenta{iei tehnice faza Proiect tehnic, a actualizdrii indicatorilor tehniro-..ono-ici qi a
devizului general pentru obiectivul de investili i" Modernizarea unor strdzi din oraful (Jnqheni:

iudetul Mures", aprobat pentru finan{are prin Programul nafional de investifii ,,Anghel 
Saligny,,,

precum gi a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului,

Avf,nd in vedere prevederile:
-Ordonanfei de urgenlE a Guvernuluinr.951202l pentru aprobarea programului na{ional

de investifii "Anghel Saligny,',
-ordinului ministrului dezvoltlrii, lucrdrilor publice qi administratiei w. 133312021privind aprobarea Norm.el.or metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor ordonanfei

de Urgenfd a Guvemului nr. 951202-l,.pentru aprobarea programului nafional de investifii
"Anghel Saligny" pentru categoriile de investilii ai h art. a'aii.f rl rir 

"j-oiaii 
o.oon*1u o.urgentd a Guvernul ui nr.9 5 12021,

ungheni@cjmures.ro



- Ordinului ministrului dezvoltlrii, lucririlor publice qi administrafiei nr. 142012022
privind aprobarea listei obiectivelor de investilii qi sumele alocate acestora pentru finantarea
Programului Nalional dde Investifii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investilii prevdzute
la art.4 alin (1) lit. a)-d) din Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr.9512021, pentru judeful
Mureq, in perioada 2022-2028,

- Ordonanfei de urgen[dnr. 4712022 pivind ajustarea pre]urilor contractelor de achizifie
publicE/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru,

in conformitate cu prevederilor art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 90712016 privind etapele
de elaborare qi conlinutul cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice,

Jindnd cont de Devizul general actualizatintocmit de SC AzaliaPro Lux SRL,
in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice

locale, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,
Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenla

decizional6 in administratia public6,
in 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 Ordonanla de urgen![ nr. 57l20l9privind Codul
administrativ.

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art.l. Aprobarea documentafiei tehnico-economice faza Proiect tehnic pentru
obiectiwl de investi{ii "Modernizarea unor strdzi din oraqul Ungheni: strlzile Baladei,
Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului,
Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 - din oraqul Ungheni, str. Martirilor - din loc. Vidrasdu,
strdzile Crinului, Panselufelor, Grui, StramtA, Plaiului, Romanilei - din loc. Moreqti, strazile
Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile Izvorului, C6mpului - din loc. Recea,

str6zile VEii, Dosului - prelungire, Cornigu Mic - din loc. Cerghid, oraqul Ungheni, judelul
Mureq", aprobat pentru finanlare prin Programul nalional de investilii "Anghel Saligny" prin
ordin al ministrului dezvoltErii, lucrdrilor publice qi administrafiei, intocmit de SC AZALIA
PRO LUX SRL, inregistrati la Oraqul Ungheni cu nr. 12033122.1L2022.

Art. 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza[i aferenfi obiectivului de
investifii " Modernizarea unor strdzi din oraqul Ungheni: strdzile Baladei, Nirajului, Liliacului,
Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului
Segment 2,3,4 - din oraqul Ungheni, str. Martirilor - din loc. Vidrasdu, strazile Crinului,
Panselufelor, Grui, StramtA, Plaiului, Romanilei - din loc. Moreqti, strdzile Cimitirului,
Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile lzvorului, Cdmpului - din loc. Recea, strdzile Vdii,
Dosului -prelungire, Corniqu Mic - din loc. Cerghid, oraqul Ungheni, judelul Mureq" conform
anexei nr. 1 laprezentul proiect de hotdrdre.

Art.3. Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investilii
"Modernizarea unor strdzi din oraqul Ungheni: strdzile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor,
Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului, Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 -
din oraqul Ungheni, str. Martirilor - din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului, Panselufelor, Grui,
Stramt6, Plaiului, Romanilei - din loc. Moreqti, str6zile Cimitirului, Finlandia - din loc.
Cerghizel, strdzile Izvorului, Cdmpului - din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire,
Comiqu Mic - din loc. Cerghid, oraqul Ungheni, judeful Mureq" conform anexei w.2la



prezentul proiect de hotdrdre.
Art'4' Aprobarea de la bugetul local al oraqului Ungheni a sumei de 2.161.593,g6 lei

reprezentand categoriile de cheltuieli finan{ate de la bugetul local conform prevederilor art. 4alin' (6) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederiior ordonanfei de
urgentr a Guvernului w. 95/2021 pentru aprobarea Programului nafional de investifii ,,Anghel
Saligny", pentru categoriile de investilii prev6zute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanfa de
urgen!5 a Guvernului nr. 9512021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltirii, lucrarilor
publice qi administrafiei nr. 133312021.

PRIMAR
PRODANyTcToR
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REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documenta{iei tehnice faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-
economici actualiza{i qi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investifii
"Modernizarea unor strdzi din orasul 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, SffAmtd, Plaiului, Romani(ei - din loc. MoreSt4 strdzile Cimitirului,

Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile lzvorului, Cilmpului - din loc. Recea, strdzile Vdii,
Dosului - prelungire, Corniqu Mic - din loc. Cerghid, orasul lJngheni, judelul MureSrr,

aprobat pentru finanfare prin Programul nafional de investifii "Anghel Saligny,',
precum qi a sumei reprezentfind categoriile de cheltuieli finanfate de la bugetul local

pentru realizarea obiectivului

Prin Hotdrdrea Consiliului Local Ungheni nr. 8 din 19 februarie 2020 au fost aproba{i
indicatorii tehnico-economici ai investifiei "Modernizarea unor strdzi din orasul Ungheni:
strdzile Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2,

Crinului, Cosminului, Stadionului Segment 2,3,4 - din orasul Ungheni, str. Martirilor - dinloc.
Vidrasdu, strdzile Crinului, Panselulelor, Grui, Strdmtd, Plaiului, Romanilei - din loc. MoreSti,
strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile Imorului, Cdmpului - din loc.
Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, Cornisu Mic - din loc. Cerghid, orasul Ungheni,

iudelul MureS" la valoarea totalE a investifiei de 12.535.233,396Iei cu TVA, din care C+M
11.426.827,386 lei cu TVA.

Prin Hotdrdrea Consiliului Local Ungheni nr. 66 din 28 octombrie 202I afost aprobatd
cererea de finanfare qi devizul general estimativ pentru obiectiwl de investifii"Modernizarea
unor strdzi din orasul 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, Panselulelor, Grui, Strdmtd,
Plaiului, Romanilei - din loc. MoreSti, strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel,
strdzile Imorului, Cdmpului - din loc. Receo, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, Cornisu Mic
- din loc. Cerghid, orasul Ungheni, judelul Mure,r", in vederea depunerii in cadrul Programului
National de Investi{ii "Anghel Saligny".

ln vederea incheierii contractului de de finanfare, conform art. 9 alin. (l) din Normele
metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 133312021 pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonanlei de urgenfd a Guvernului nr. 9512021privind aprobarea Programului nafional de
investifii "Anghel Saligny", este obligatorie transmiterea unor documente, printre care qi



hotilr0rea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici act;ualizali,a devizului
general acttalizat conform modelelor prevdzute in anexele nr. 2.1 qi r:r.. 2.2c din Normele
metodologice, precum qi a sumei reprezentAnd categoriile de cheltuieli finan{ate de la bugetul
local pentru realizarea obiectivului.

Prin adresa nr. 7716125.07.2022 Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi

Administrafiei ne-a comunicat faptul cd s-a emis Ordinul ministrului dezvoltdrii, lucrdrilor
publice qi administrafiei nr. 142012022 privind aprobarea listei obiectivelor de investilii qi

sumele alocate acestora pentru finanfarea Programului Nalional de Investifii "Anghel Saligny",
listd pe care figureazd gi obiectivul de investilii " Modernizarea unor strdzi din ora;ul (Jnsheni:

strdzile Baladei, Nirajului, Liliacului. Plopilor. Gospodarilor, Cinceu, Bradului seement 2,

Crinului. Cosminului, Stodionului Segment 2,3,4 - din ora$ul Ungheni, str. Martirilor - din loc.
Vidrasdu, strdzile Crinului. Panselulelor. Grui, Strdmtd, Plaiului, Romanilei - din loc. Moresti,
strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strdzile Inorului. Cdmpului - din loc.
Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire. Corni;u Mic - din loc. Cerghid. orasul Uneheni,

iudetul Mures", cu valoarea alocati de 12.254.166.1000 lei.
Prin prezentul proiect de hotlrdre se propune aprobarea documentafiei tehnice faza

Proiect tehnic, actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investifiei menfionate mai sus gi

a devizului general la valoarea totali a investiliei de 14.415.759.96 lei cu TVA din care C+M
13.236.801.96 lei cu TVA, conform devizului general actualizat, anexat la prezentul proiect de
hotiirdre (Anexa ffi.2), precum qi a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finanlate de la
bugetul local pentru realizuea obiectivului.

Pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici qi a devizului general, proiectantul
autilizat formula prevdzutd de OG nr.4Tl2|Z2,pebazaindicatorilor ICC diseminafi de INSSE:

ffi$[,ffi nffilfl[,.
unde:

buletine ofrciale

ffiffi
Fafi de cele de mai sus, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici

ACTUALIZATI pentru obiectivul de investilii"Modernizarea unor strdzi din orasul
Ungheni: strdzile Baladei. Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului
segment 2, Crinului, Cosminului. Stodionului Segment 2,3,4 - din orasul Ungheni, str.
Martirilor - din loc. Vidrasdu. strdzile Crinului, Panselulelor, Grui, Strdmtd, Plaiului,
Romanilei - din loc. Moresti, strdzile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerqhizel, strdzile
Inorului. Cdmpului - din loc. Recea, strdzile Vdii, Dosului - prelungire, Cornisu Mic - din
loc. Cerghid, ora$ul Ungheni, -iudelul Mure; ", aprobafi prin HCL nr 8 din 19 februarie 2020,
astfel:

Indicator UM Indicatori
INITIALI

Indicatori
ACTUALIZATI

TEHNICI km 9,512 9,512
ECOI{OMICI lei cu TVA 12.535.233,396 14.415.759,96

,,Vao'reprezintE valoarea ajustat6 a Capitolului de ,Ceviz



Din analiza comparativl, prezentatd mai sus, se poate observa faptul cd fald de devizul
inilial (2020) cregterea valorii proiectului este de 1.880.526,56 lei cu TVA inclus.

Din totalul general de 14.415.759,96lei se asigurd finan[are prin Program in sumd de

12.254.166,1000 lei. Diferenla, in sumd de2,161,593,86 lei reprezintl categoriile de cheltuieli
finanlate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. 9512021pentru
aprobarea Programului nalional de investilii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investifii
prev6zute la art. 4 alin. (1) Iit. a)-d) din Ordonanfa de urgen]I a Guvernului nr. 9512021,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltdrii, lucrdrilor publice qi administrafiei nr. 133312021.

Fa!6 de considerentele menlionate mai sus, inaintez spre analizd,qi aprobare proiectul de
hotdr6re privind aprobarea documentafiei tehnice faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-
economici actualizali qi a devizului general acttalizat pentru obiectivul de investilii
"Modernizareo unor
Gospodarilor. Cinceu, Bradului segment 2. Crinului. Cosminului. Stadionului Seement 2,i.4 -
din ora{ul Ungheni, str. Martirilor - din loc. Vidrasdu, strdzile Crinului, Panselutelor. Grui,
Strdmtd, Plaiului, Romanitei - din loc. More{ti strdzile Cimitirului. Finlandia - din loc.
Cerghizel, strdzile Imorului, Cdmpului - din loc. Recea. strdzile Vdii, Dosului - prelungire.
Corni$u Mic - din loc. Cerehid. ora$ul Ungheni,.iudelul Mures", aprobat pentru finanfare prin
Programul nafional de investifii "Anghel Saligny", precum qi a sumei reprezentdnd categoriile
de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizueaobiectiwlui.

Primar,





DEVTZ GENERAL actualiz atla 25.01.2023 Anexa nr. 2.1
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Anexa nr.l

de la art. 4

ROMANIA
JUDETUL MURE$

PRIMAzuA ORA$ULUI UNGHENI
547605 Ungheni. nr.357. Tel:l

ungheni@cjmures.ro

Anexa 2.2 c
la normele

metodologice

Caracteristicile principale qi indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investi{ii

DRUMURILE PUBLICE CLASTFTCATE $I1NCADRATE iX CONTORM|TATE CU PREVEDERTLE LEGALE
in vtconRE cA DRUMURT JUDETtNT, onumuru DE TNTERES LocAL, REspEcnv DRUI uRt

CoMUNALE fl/SAU DRUMURI PUBLTCE DrN TNTERTORUL LOCALTTATILOR, PRECUM ttVAR|ANTE
OCOLITOARE ALE LOCALITATILOR

Denumirea obiectivului de investitii: ,,Modernizarea unor strizi din oraguI Ungheni: strizile
Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului segment 2, Crinului,
Cosminului, Stadionului Segment2,3,4 - din oragul Ungheni, str. Martirilor - din loc.
Vidrasiu, strizile Crinului, Panselutelor, Grui, Str6mt5, Plaiului, Romanilei - din loc.
Moregti, strizile Cimitirului, Finlandia - din loc. Cerghizel, strizile lzvorului, Cimputui - din
loc. Recea, strizile Viii, Dosului - prelungire, Cornigu Mic - din loc. Cerghid, oragul Ungheni,
judetut Mureg"

Faza ( Nota conceptuaE/SF/DALI/PT) PT

Beneficiar (UAT) oRAt UNGHEN|

Amplasament:

Strizile sunt situate pe
teritoriuI administrativ al

UAT Orag Ungheni, in
locatitifile Ungheni,
Vidrasiu, Moregti,

Cerghizel, Recea gi Cerghid

Valoarea totali a investifiei (tei inclusiv TVA) 14.415.759,96
din care C+M (tei inclusiv TVA) 13.236.801,96
Curs BNR lei/euro din data 25.01 .2023 4,9016
Valoarea finanfati de MinisteruI Dezvoltirii, Lucr5rilor
Publice gi Administraliei (cheltuieli etigibile lei inclusiv TVA)

12.254.166,1O

Valoare finanlati de UAT ORA$ UNGHEN! (lei inctusiv TVA) 2.161.593,96

2.450.679,19
Lungime drum - strat fundalie 4.468.885,59

U.M. Cantitate Valoare
(tei inctusiv TVA)

Lungime drum - terasamente m. 9.512
m. 9.512



Lungime drum - strat de bazi m. 9.512 3.171.467 ,19
Lungime drum - imbriciminte rutieri m. 9.512 3.603.939,99
Litime parte carosabili m. 3-5

fanturi/rigole m. 8.348 720.788,00

Trotuare m.

Lucriri de consolidare m.

Poduri (numir/lungime totati) buc. /m.

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte
(numir/lungime totati) buc. /m.

Alte capacit5ti ..................

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321 I 2021 (euro
fir6 TVA)

euro 330.000,00

Verificare incadare in standard de cost

Valoarea totali a investitiei in euro, raportati [a numirul de
km drum (euro firi TVA)

euro 259.874,96

Primar,


