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JUDETUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL OSTROV 

 
 

H O T A R A R E  
privind aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat al proiectului 

„Modernizare si asfaltare  strazi  in Comuna Ostrov, Judetul Constanta” precum 
si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

Consiliul local al comunei Ostrov , intrunit in sedinta ordinară la data de 
20.12.2012 

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Ostrov si 
referatul intocmit de Compartimentul achizitii publice , in care se propune spre 
analiză si aprobare reactualizarea Studiului de fezabilitate al proiectului 
Modernizare si asfaltare  strazi  in Comuna Ostrov, Judetul Constanta””, 
precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului . 

Văzand raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Ostrov. 

In conformitate cu art.1 lit.b din HG 28/2008 privind aprobarea continutului 
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, 
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrări de interventii; 

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.115 alin.lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si 
completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă S T E: 

 

Art.1: Se aprobă Studiului de fezabilitate reactualizat al proiectului Modernizare 
si asfaltare  strazi  in Comuna Ostrov, Judetul Constanta”precum si indicatorii 
tehnico-economici ai proiectului , cuprinsi in anexa 1 la prezenta hotarare.  



Art.2: Se aprobă valoarea totală a investitiei aferentă comuna Ostrov  in valoare 
de 11.007.211 mii lei exprimată in preturi curente, fără TVA , respectiv 
2.426,741  mii euro la cursul BNR,  1 euro = 4,5357 ron. 

Art.3: Primarul comunei Ostrov va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi, din totalul de 13 
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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ANEXA LA HCL NR._____/20.12.2012 

 

VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTIŢIEI 

 

1. Valoare totală (inclusiv T.V.A.)                                12.707.173 lei  

 (în preţuri 09 noiembrie 2012 – 1 euro = 4,5220 lei)                2.810.078 euro 

      din care C+M                                                      11.355.586lei 

                                                                                   2.511.187 euro 

2. Durata de realizare                                                12 luni 

 

3. Capacităţi fizice şi valorice 

- lungime drum                                                          7965,45ml  

-costul unitar pe 1 km drum fara T.V.A  

(cap.4.1.1.-sistem rutier + santuri)                             898.069  lei 

conform H.G.363/2010 privind standardele de cost                     197.995 euro 

 

 


