
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDITI

HOTARARE

pentru aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului  :
IMBUNATATIREA RETELEI DE  DRUMURI , COMUNA SUDITI, JUD. IALOMITA

CONSILIUL LOCAL SUDIŢI   intrunit in sedinta  in data de  22.11.2012, in temeiul art.45 alin (1) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile;

Avînd in vedere:
- expunerea de motive inregistrata la nr. 3630 din 21.11.2012 intocmita de domnul Şincan Vasile,Primarul 

comunei Suditi  prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 

3631 din 21.11.2012;
Luînd in considerare:
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii;

Luînd act de:
- Ghidul solicitantului pentru accesarea MASURII 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea 

serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”;
- Fisa masurii MIGAL 4 „Dezvoltarea infrastructurii fizice de baza in mediul rural”;
Tinînd seama de prevederile:
-  Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
-  Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind

gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata de Legea nr. 515 din 12 iulie 2002;
- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
Analizînd studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ;
In temeiul art. 36 ,45 si  126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE

Art.1.  –  Se  aproba  proiectul  tehnic  al  obiectivului  IMBUNĂTĂŢIREA REŢELEI  DE   DRUMURI  , 
COMUNA SUDIŢI, JUD. IALOMIŢA si principalii indicatori tehnico-economici  ai investitiei pentru care se solicita 
finantarea prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala – 
Masura 413 prin Masura 322 - “Renovarea si dezvoltarea satelor- conform ANEXEI I la prezenta hotarare 

Art.2. - Numarul de locuitori ai comunei Sudiţi este de:  2160 locuitori.
Art.3. – Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotararea  nr. 32  adoptata de Consiliul local Suditi in data de 

29.10.2012 ,conform cu valorile din Anexa nr. 1 la prezenta Hotarare.
Art.4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Suditi domnul Şincan 

Vasile.
Art.5. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la avizierul de pe holul Primariei 

comunei  Suditi si pe site-ul institutiei,”primariasuditi”.ro.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
               NEAGU IONEL

              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                  SECRETARUL COMUNEI,
                                                                                  jr. VASILE IOANA
Nr. 39
Adoptată la SUDIŢI 
Astazi ,22.11.2012 



ANEXA 1 – la HCL NR.-------/       2012 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

1)Valoarea totala a investitiei:    388.185lei (inclusiv TVA) 
       din care constructii-montaj    336.749 lei (inclusiv TVA)

 2)     Capacitati:
                       Ltotala= 0.500  Km
                 3) Durata de realizare a investitiei : 24 luni 


