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R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 
 

 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii 
“MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,,  

precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia 
 

 

        Vazand Expunerea de motive a primarului comunei Cerasu si raportul de specialitate privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “MODERNIZARE STRAZI IN 

COMUNA CERASU, JUDETUL PRAHOVA,,;     

Având în vedere prevederile: 

      - O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013, modificat si completat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.199/2014; 

In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.1 si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

Art.1. –  Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA 

CERASU, JUDETUL PRAHOVA,, pentru care se solicita finantarea in baza Programului national de 

dezvoltare locala instituit prin O.U.G. nr.28/2013, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum 

urmeaza: 

a) valoarea totala a investitiei (cu TVA) = 9.530.355,00 lei; 

din care C+M (inclusiv TVA) = 8.143.202,00 lei; 

utilaje (inclusiv TVA) = 0 lei; 

b) Lungime strazi (drumuri comunale si locale) = 7.500  km; 

c) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului sunt: 

Conform O.G.43-1997, clasa tehnică a drumului             V 

Viteza de proiectare                             25 km/oră 

Lungimea totală                   7.500 ml 

Lungimea totală strazi tip 1                  2.899 ml 

Lăţimea platformei tip 1                                                5.00 m 

Lăţimea părţii carosabile tip 1       4.00 m 

Lăţimea acostamentelor tip 1                                      2 x 0,50 m 

Panta transversala carosabil (tip panta unica)                2.50% 

Panta transversala acostamente                                      4.00% 

Lungime totala strazi tip 2                                             4.601 ml 

Lungime totala drumuri laterale                                    195 ml 

Lăţimea platformei tip 2                                                3.00 m 

Lăţimea părţii carosabile profil tip 2                  3.00 m 
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Panta transversala carosabil (tip panta unica)                 2.50% 

Rigole de beton         5.144 ml 

Podete tubulare ø 600                                                     27 bucati 

Podete tubulare ø 300                                                     113 bucati 

Amenajari drumuri laterale                                             13 bucati 

Amenajari intersectii                                                       4 bucati 

Categoria de importanta normala                                          C 

Art.2. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1, precum 

si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local. 

Art.3. – Compartimentele financiar-contabilitate si achizitii publice din aparatul de specialitate al 

primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităţilor şi persoanelor interesate şi adusă la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 

 

  

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

        VLAD-ANDREI BOTIRCA 

 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 

 

 

 Cerasu, 18 martie 2018. 
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Ordinara 13 13 13 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


