
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIMPINEANCA 
 

HOTĂRÂREA NR. 67 
    din 24 octombrie 2017    

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investiţie ,, Modernizare drumuri de interes local – strazi in 

comuna Cimpineanca, judetul Vrancea ”  
 
 

Consiliul Local al comunei Cimpineanca judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa 
extraordinară la data de  24.10.2017; 

- Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Cimpineanca, 

nr.8362/19.10.2017 precum și raportul compartimentului de specialitate 
nr.8361/19.10.2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
de investiţie ,, Modernizare drumuri de interes local – strazi in comuna Cimpineanca, 

judetul Vrancea ”  
- Văzând  avizul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Cimpineanca; 

- În baza art. 7 alin.(1) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, art.5 lit.e), art.6 alin.(4) din Norma metodologică pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013; 

-  În conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.,b), coroborat cu prevederile art.36, 

alin.(4), lit.,d), art. 45 alin. (2), lit.e), precum si art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, 

Modernizare drumuri de interes local – strazi in comuna Cimpineanca, judetul 

Vrancea ” , conform  Devizului general, ce constituie Anexa 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre: 

- valoarea totala a devizului ( incl. TVA ) 5.852.231,33 lei,  luna octombrie 2017, 1 

euro = 4,5915 lei, din care constructii – montaj C + M 5.431.130 lei; 



- esalonarea investitiei : in anul I 183.499 lei, in anul II 2.401.804,629 lei, in anul 

III 2.340.872,871 lei; 
- durata de realizare a investitiei: 36 luni; 
- capacitati :  

a) lungimea totala a strazilor din proiect: 9347,50 ml; 

b) latimea partii carosabile: este cuprinsa intre 2,75 m si 5,50 m ml; 

c) latimea acostamentului: este cuprinsa intre 0,375 ml si 0,75 ml; 

d) lungimea santurilor neprotejate din pamant: 487 ml; 

e) lungimea santurilor pereate: 1107 ml; 

f) lungimea rigolelor betonate: 2746 ml; 

g) lungimea rigolelor carosabile: 790 ml; 

h) numarul podetelor transversale este de 5 bc cu diametru de 800 mm; 

i) numarul camerelor de cadere: 4 bc; 

  Art. 2. Se mandatează Primarul comunei Cîmpineanca  pentru semnarea 
documentelor necesare investiției. 
 

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari revine Primarului comunei 
Cîmpineanca 

 
Art. 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice 

interesate prin grija secretarului Comunei Cimpineanca 
 
 

                                
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ 
                                    SECRETARUL COMUNEI , 
   VASILE POIEANĂ           OANA ROTARU 
 
 
 
 
 


