
        ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

 CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E 
Privind   actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Asfaltare 

drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 3.343 ml.” 

 

              Consiliul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita, intrunit in sedinta 

extraordinara convocata de indata  in data de de  28 iulie 2020; 

 

             Avand in vedere : 

           - Proiectul de hotarare initiat de de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la 

nr.5274/27.07.2020; 

         -  Referatul de aprobare nr.5275 /27.07.2020 intocmit de Primaraul comunei Tatarani, 

judetul Dambovita; 

        - Adresa cu nr.15655/27.07.2020 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita, prin care   

solicita actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a cotelor de cofinantare  pentru 

obiectivul ’Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 

3.343 ml ; Hotararea Nr.162/27.07.2020 a Consiliului Judetean Dambovita; 

          -  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei Tatarani ,  

inregistrat la nr.5277/27.07.2020; 

          - Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu  modificarile si 

completarile ulterioare; 

          - Prevederile H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate  din 

fonduri publice; 

          - Hotararea nr.40/13.11.2012 privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru 

obiectivul “ Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita pe o lungime de 

3.343 ml.” 

        - Avizele  consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  Tatarani; 

            In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.d”, art.139 alin.3) lit.f), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

                                                          H O T A R A S T E : 

 
               Art.1. – Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici la terminarea 

lucrarilor  pentru obiectivul “ Asfaltare drumuri locale in comuna Tatarani, judetul Dambovita 

pe o lungime de 3.343 ml.”, conform anexei la prezenta hotarare. 

 

             Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani si 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

 

 

 



 

 

 

            Art.3 - Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei 

Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 

primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

 

TATARANI                                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA 

 Nr. 24                                                                              BONDOC AUREL-NICOLAE 

Data -28.07.2020                                                             

 

                                                                        

                                                   CONTRASEMNEAZA, 

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNA 

                                                   MIHAILA  MIOARA 

 

    

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, nici un vot „împotrivă”, nici o „abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 10 

Nr. consilieri în funcție: 15   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



coNSrLruL LocAL rArAnaNr Anexl Ia Proiect de Hotirirea

Principalii indicatori tehnico-economici
actualiza{i la terminarea lucrErilor pentru obiectivul

,,Asfaltare drumuri locale in Comuna Tit[rani L:3,343 km."

A. INDICATORI ECONOMICI: -lei inclusiv TVA-

B. INDICATORI TEHNICI:
Lungime totald
Lblime parte carosabild

Sistem rutier
o Strat de uzurd din beton asfaltic
o Strat debazd, din mixturd asfaltic6
o Strat din piatrd spartd
o Strat de fundatie din balast

3,343km
4,00-5,40 m

4cm
6cm

10 cm
15 cm

Valoarea totali a investitiei
din care:

Construc[ii-montaj

2.098.261,31

2.023.669,34

lei

lei

Cotele de cofinan\are I
Valoare cofinan{are

Actualizate la terminarea lucririlor

Consiliul Judelean Ddmbovila 57,04"/"
(1.154.305,33 lei)

Consiliul Local Tdtdrani 42,960/0
(869.364.01 lei)
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