HOTĂRÂRE NR. 51/2019
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea Sistemului de Iluminat
Public în Municipiul Vulcan”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive, întocmită de primarul municipiului Vulcan, înregistrată sub
nr. 55/1/15/21.03.2019, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
„Modernizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Vulcan”;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 55/1/15/2019, raportul Direcției Tehnice din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 48/1/17/2019, avizul comisiei de
specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat sub nr. 89/1/18/2019 ,
precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ”, înregistrat sub nr. 98/1/18/2019
de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere adresa nr. 5949/19.03.2019, a Agentiei de Dezvoltare Regională - regiunea
Vest, înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Vulcan sub nr. 17574/19.03.2019 prin care ni se
inainteaza solicitarile de clarificare ca urmare a aplicarii mecanismului de contractare din cadrul
ghidului specific aferent Apelului de proiecte nr. POR/300/3/1/ Creșterea eficienței energetice în
clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari;
În baza prevederilor art. 45, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. (3), lit. d din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008,
“privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii” și Metodologia aferentă HG 28/2008 privind elaborarea devizului
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și luând în considerare Hotărârea nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 15, lit. b;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4) litera d) ) precum şi art. 126
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate cu elemente de Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea Sistemului de Iluminat
Public în Municipiul Vulcan” , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea
Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Vulcan”
- 13.499.005.62 mii lei, din care (C+M):
a. Valoarea totală, inclusiv TVA :
-10.833.731.23 mii lei
b. Durata de realizare a investiţiei:

- C+M : 24 luni

ART.3 La data adoptării prezentei hotărâri , Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2018 privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Modernizarea Sistemului de iluminat Public în Municipiul
Vulcan”, se abrogă.
ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,.
ART. 5Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 21.03.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Lung Cornel Nelucu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „ pentru”

