ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I –Documentaţie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a
indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri
săteşti în comuna Săgeata , judeţul Buzău ,,
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,
Având în vedere :
- referatul domnului viceprimar al comunei Săgeata , judeţul Buzău , domnul Ilie
Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform
prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
înregistrata la nr. 154/19.07.2019,
- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sageata , judetul Buzau , înregistrat la nr.
155/19.07.2019,
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei Săgeata , înregistrat la
nr. 156/19.07.2019,
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul
Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenţie şi indicatorii
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare drumuri săteşti în
comuna Săgeata , judetul Buzau ,, , întocmită de SC CREATIVE ROAD DESING
SRL ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.14/25.04.2019 privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Sageata , judeţul Buzău , pe anul
2019 ;
- prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice ;

-

prevederile art.41 si art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru
elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „d ” , art.139
alin(3) lit. e) si art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie , faza
DALI , pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare drumuri săteşti comuna
Săgeata , judeţul Buzău „ conform documentaţiei întocmită de SC CREATIVE ROAD
DESING SRL , prevazută în anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta
hotărăre .
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„ Modernizare drumuri săteşti comuna Săgeata , judeţul Buzău „, dup[ cum
urmează:
a) Valoarea totală inclusive TVA – 56.125.265 lei
din care :
C+M – 52.728.570 lei .
b) Date tehnice ale investiției :
Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții
Clasă tehnică

IV -V

Lungime totală

25196,00 m

Lățime parte carosabilă

2.75-5.50 m

Lățime acostamente

2x0,00m/2x0,375 m/2x0.50m/2x0.75m

Podețe DN 600

24 buc.

Rigolă carosabilă

10198 (inclusiv în accese proprietăți)

Șanț din beton

42046.00

Art.3 Finanţarea obiectivului de investiţii se face cu fonduri de la bugetul de
stat şi bugetul local .

Art.4 Viceprimarul comunei Săgeata , judeţul Buzău , care îndeplineşte
atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin intermediul compartimentului
financiar contabil , impozite şi taxe locale , resurse umane , achiziţii publice si
urbanism si amenajarea teritoriului , va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri .
Art.5 Se desemnează domnul Tanase Sorin având funcţia de administrator
public în cadrul Primariei Comunei Sageata , judetul Buzau , să semneze contractul
de finanţare şi toate documentele aferente derulării contractului conform
prevederilor legale.
Art.6 Pe data prezentei prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata
nr.27/2019 își încetează aplicabilitatea .
Art.7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
instituţiilor interesate ( Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau , Compartiment
financiar – contabil , Primarului Comunei Sageata )
PREȘEDINTE de ŞEDINŢĂ ,
Consilier local ,
Crăciun Nela Carmen
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al comunei Săgeata ,
Iancu Viorica Raimonda
Nr.36, Sageata – Buzău /31.07.2019
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa
ordinară din data de 31.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un număr de 13 voturi pentru , 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă , din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13
consilieri prezenţi la şedință.

