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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS 
PRIMAR 

Nr. 412 din 22.01.2016 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiție „Modernizare drum comunal DC 21Cacica- Pîrteştii de Jos,între km 5+600-

7-100, în comuna Pîrteștii de Jos,  judeţul Suceava” 

 
  Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;  
       Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii 
de Jos, judeţul Suceava, înregistrată la nr.411 din 22.01.2016; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului înregistrat la nr.413 din data de 22.01.2016; 

- Hotărârea Consiliului local nr. 33/26.08.2014 privind aprobarea documentațiilor 
pentru obiectivul de investiții,,Modernizare drum comunal DC 21 Cacica- 

Pîrteştii de Jos,între km 5+600-7-100, în comuna Pîrteștii de Jos,  judeţul 

Suceava” 
- Hotărârea Consiliului local nr. 37/22.10.2014 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizare 

drum comunal DC 21 Cacica- Pîrteştii de Jos,între km 5+600-7-100, în comuna 

Pîrteștii de Jos,  judeţul Suceava”; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului 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 
obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii,  

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

- Dispoziţiile art 8 din Ordonanța de urgențănr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art 291 al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

   În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit.d), lit.e), art. 6 
lit.a) art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
     Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiție: ,,Modernizare drum comunal DC 21 Cacica- Pîrteştii de Jos,între km 

5+600-7-100, în comuna Pîrteștii de Jos,  judeţul Suceava”, conform anexei nr. 1 
elaborată de proiectant S.C. ANIVO”S S.R.L., după cum urmează: 
  

I. Indicatori economici( inclusiv TVA) : 
         TOTAL            2.130.685 lei 
  din care 
          C+M                1.475.744 lei 
 
II. Indicatori tehnici : 
- lungime drum                                                                                   -1.500 ml 
-lăţime parte carosabilă                                                                       - 4,00 m 
-platformă drum                                                                                  - 5,00 m 
-acostamente                                                                                       -2 x 0,50 m 
-raza minimă realizată a arcelor de cerc centrale                                -70,0 m 
-lungimile lcs pe care se efectuează convertirea şi supralărgirea       -25,0 m 
 
Durata de realizare a investiţiei este de  12 luni. 

 
     Art. 2. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la 
art. 1. se suportă din veniturile  proprii ale bugetului local conform anexei nr. 2  
     Art. 3.  Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 4. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, prin aparatul de 
specialitate din cadrul Primăriei comunei Pîrteștii de Jos, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Toma Ioan Pavel  
 
 
 
                                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
     Viză CFP                                                                                                      Secretar comună, 
     Consilier superior                                                                                            Ciornei Laura 
     Gorcea Mihaiela 


