ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
LIVEZENI

H O T Ă R Â R E A Nr.21
din 21 JUDE
martie 2018
privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la obiectul de investitii
ROMÂNIA
Asfaltare străzi: Strada Livezii, Strada Dealu
Csuta, Strada Principală, Strada Viitorului
JUDEȚUL
MUREŞ
în comuna Livezeni,
jud. Mureș
Consiliul Local al comunei Livezeni, judetul Mures, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere :
- HG. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, modificat prin HG. Nr. 79/2017
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- analizând DALI al obiectivului de investitii Asfaltare străzi: Strada Livezii, Strada
Dealu Csuta, Strada Principală, Strada Viitorului în comuna Livezeni, jud. Mureș,
elaborat de SC One Cad Studio SRL
- expunerea de motive prezentata de către primarul Comunei Livezeni, în calitatea sa
de inițiator, înregistrata sub nr.574/07.02.2018
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 585/09.02.2018
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Livezeni,
- Potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative,republicată
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. b) și d), art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatori
tehnico-economici la obiectul de investitii „Asfaltare străzi: Strada Livezii, Strada Dealu
Csuta, Strada Principală, Strada Viitorului în comuna Livezeni, jud. Mureș.
Indicatori economici (inclusiv TVA):
- Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 3.135.589,28 lei/678.552,11 euro
- Construcţii-montaj (C+M), inclusiv TVA: 2.571.143,75 lei /556.404,19 euro
(curs lei/euro – ziua: 19, luna:12, anul: 2017, 1 euro = 4,621 lei),
Defalcat astfel:
- Strada Livezii(Livezeni) – 1.712.547,833 lei inclusiv TVA- C+M - 1.437.331,980 lei
- Strada Dealul Csuta( Livezeni) – 719.839,836 lei inclusiv TVA -C+M – 591.319,33 lei
- Strada Viitorului(Poienita) – 280.180,179 lei inclusiv TVA - C+M – 210.030,24 lei
- StradaPrincipala(Sinisor) – 423.021,432 lei inclusiv TVA- C+M -332.462,2 lei

Indicatori tehnici:
- Executare asfaltare patru strazi:
o Localitatea Livezeni: Strada Livezii, km 0+000-0+935, L= 935 m, suprafata
carosabila 6046 mp, acostament 563 mp, trotuar 831mp, asigurare scurgerii apei,
prin santuri de pamant 1004 ml, rigola de acostament 851 ml, ridicarea la cota a
capacelor,cu indicatoare si marcaje rutiere
o Localitatea Livezeni: Strada Dealul Csuta, km 0+000-0+345, L 345 m, suprafata
carosabila 1772 mp, trotuare 985 mp, asigurarea scurgerii apei prin teava
corugata 345 ml, cu indicatoare si marcaje rutiere
o Localitatea Sinisor: Strada Principala, km 0+000-0+600, L 600 m, suprafata
carosabila 2.875 mp, acostament 680 mp, asigurarea scurgerii apei prin santuri
de pamant 1200 ml, cu indicatoare si marcaje rutiere
o Localitatea Poienita: Strada Viitorului, km 0+000-0+260, L 260 m, suprafata
carosabila 1317 mp, acostament 280 mp, trotuare 257 mp, asigurarea scurgerii
apei prin santuri de pamant 396 ml, cu indicatoare si marcaje rutiere.
o
Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Livezeni prin biroul contabilitate, resurse umane,impozite si taxe.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Livezeni și Institutiei
Prefectului județului Mureş și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CEADEȘ CRISTIAN

Contrasemnează,
Secretar
Hangan Aurelia

