ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 110 /2018
privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea şi modernizarea Casei de
Cultură „Alexandru GrozuŃă” din municipiul Orăştie şi transformarea acesteia în centru
cultural multifuncŃional”
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.111/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.5995/25.04.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.5996/25.04.2018 şi raportul de avizare al comisiei
economice;
În baza prevederilor H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conŃinutul-cadru al
documentaŃiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din O.U.G nr.26/2012 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative.
În temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.d) şi art.45, alin.(1) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie (D.A.L.I) pentru
obiectivul “ Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din municipiul
Orăştie şi transformarea acesteia în centru cultural multifuncŃional”.
Art.2 : Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “Reabilitarea şi
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru GrozuŃă” din municipiul Orăştie şi transformarea
acesteia în centru cultural multifuncŃional”, conform descrierii investiŃiei din anexa, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică din
cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.
Orăştie, 27.04.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 aprilie 2018, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).
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Anexă
la HCL nr.110/ 2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI (DESCRIEREA INVESTIȚIEI)
"Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", din
municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional"

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (MII LEI) : 22.950,68 MII LEI
(1 EURO = 4,6575 lei – inforeuro din luna martie 2018)
Din care : - CONSTRUCȚII – MONTAJ (C+M) : 14.344,33 MII LEI
2. EȘALONAREA COSTURILOR (INV / C + M) :
- ANUL I :
7.745,53 MII LEI / 4.266,41 MII LEI
- ANUL II : 10.708,89 MII LEI / 7.756,65 MII LEI
- ANUL III :
4.496,25 MII LEI / 2.321,26 MII LEI
3. DURATA DE REALIZARE (LUNI) : 29 LUNI
4. CAPACITĂȚI ( ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE ) :
Cladirea este pozitionată pe frontul sudic al Pietei Victoriei, într-un țesut urban
valoros, aflat în regim de protective, pe lista monumentelor, ca si ansamblu Centru
istoric al orasului, cod LM HD – II- S-B-03375, iar fatada face parte din Ansamblul urban
Piata Victoriei, cod LMI HD – II-a_b_03375.07
Suprafata terenului studiat este de 6580. 00 mp
Principalele categorii de lucrări al obiectivului de investiții sunt :
-

Desfacerea completa si refacerea tronsonului 3:
Inlocuire sarpanta si planseu de lemn pe tronsonul 1 si 2
Lucrari de refacere a finisajelor interioare si exterioare la corpul existent
Lucrari de amenajari exterioare
Inlocuirea totala a instalatiilor
Inlocuirea tamplariei

In urma realizarii lucrarilor de interventie rezulta :
- Sc
1789.23 mp
- Scd
4275,49 mp
- S utila 3450,80,mp

Președinte de ședință,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

