ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 85 DIN 18.12.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si devizul general pentru
obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform
proiect nr. 17/iulie 2019 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul
Proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea mostenirii
comune ” ROBG-453

Consiliul Local al oraşului Murfatlar, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2019;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl.Primar –Valentin
Saghiu;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Clincu Mihaela;
- Adresa nr. 20908/06.12.2019 de la BRCT Calarasi, inregistrata la Primaria orasului
Murfatlar sub nr. 7991/06.12.2019,
- Avizul Comisiei de specialitate nr.1 si 4 ;
In temeiul prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile la zi , art.129 alin 2 lit.b, alin.4 lit.d, art. 196 alin.1 lit.a,din OUG nr. 57 /2019
privind Codul administrativ, Consiliul Local Murfatlar
HOTĂRĂŞTE:
Art.1- Aprobarea
indicatorilor tehnico economici si devizul general pentru
obiectivele :“ Casa de Cultura “ , “ Parc tematic “ si “ Monumentul eroilor” conform proiect nr.
17/iulie 2019 intocmit de SC KAT CONCEPT DESIGN SRL , din cadrul Proiectului
„Dezvoltarea potentialului turistic , protejarea si promovarea
mostenirii comune ”
ROBG-453, conform anexelor nr. 1 si 2 , parti integrante din prezenta.
Art. 2 - Secretarul general al orasului Murfatlar va comunica prezenta Primarului,
Institutiei Prefectului si tutror factorilor interesati.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi
pentru voturi împotrivă şi - abţineri.
PRESEDINTE,
MARINCEA NICOLAIE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
FLORIN VINTILA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI
“DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC, PROTEJAREA SI PROMOVAREA
MOSTENIRII COMUNE – Proiect in cadrul programului Interreg V-A Bulgaria – Romania (al
treilea apel)”

1. COMPONENTA A – CASA DE CULTURA
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei selectate – componenta A – Casa de
Cultura:
Suprafata construita totala C1 existent – 294 mp
Suprafata construita totala C2 propus – 85 mp
Suprafata construita totala C3 existent – 22 mp
Suprafata construita totala C4 existent – 22 mp
Suprafata construita totala C1 + C2 + C3 + C4 – 423 mp

Suprafata desfasurata C1 existent – 294 mp
Suprafata desfasurata C2 propus – 150 mp
Suprafata desfasurata C3 existent –22 mp
Suprafata desfasurata C4 existent – 41 mp
Suprafata desfasurata totata C1 + C2 + C3 + C4 – 507 mp

Valoare investitie componenta A Casa de Cultura = 1,065,975.25 lei fara TVA
Valoare totala proiect = 1,853,391.05 lei fara TVA
Valoare C + M = 1,049,991.31 lei fara TVA
Durata de investitie =

2. COMPONENTA B – PART TEMATIC
Bilant teritorial:
Suprafața teren din acte:

4668 mp

Suprafata teren măsurată:

4499 mp

Suprafata Zona proiectie in aer liber:

927.55 mp

Suprafata Zona locuri de joaca pentru copii: 354.55 mp + 583.70 mp = 938.25 mp
Suprafata Zona de sah si jocuri de masa

:

Suprafata Zona de expunere si spatii verzi:

555.15 mp
320.85mp + 368.05mp + 65.25mp + 65.10mp +
42.95mp + 27.65mp + 362.95mp + 268.75mp =
1521.55 mp

Suprafață totală zone:

3942.50 mp

Suprafata alei:

556.50 mp

Functiunea

:

Parc tematic

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei selectate – component B – parc:
Suprafata teren parc = 4499 mp
Valoarea investitie componenta B parc = 348,524.13 lei fara TVA
Valoare totala proiect = 1,853,391.05 lei fara TVA
Valoare C + M = 343,298.13 lei fara TVA
Durata de investitie =

3. COMPONENTA C – MONUMENTUL EROILOR
Bilant teritorial:
Suprafata teren aferent monument:

553 mp

Suprafata monument:

102 mp

Suprafata alei:

159 mp

Suprafata spatii verzi:

292 mp

Functiunea:

monument

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei selectate – component C – monument:

Suprafata teren monument

:

553 mp

Valoare investitie component C monument = 79,522.97 lei fara TVA
Valoare totala proiect =1,853,391.05 lei fara TVA
Valoare C + M = 78,330.56 lei fara TVA
Durata de investitie =

