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HOTĂRÂREA Nr. 32 din 26.04.2011

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico –economici a investiţiei
“Modernizare drumuri comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna
Cucuteni, Judetul Iasi””
Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 26.04.2011 , conform dispoziţiei primarului comunei nr. 279 din 21.04.2011
şi a
convocatorului nr. 941 din 21.04.2011 ;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 946 din 21.04.2011 a primarului comunei
Cucuteni , din care reiese necesitatea aprobării indicatorilor tehnico economici pentru investiţia
“Modernizare drumuri comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna Cucuteni,
Judetul Iasi”şi proiectul de hotărâre ;
Având în vedere prevederile HG nr. 251 din 17 martie 2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ;
Având în vedere interesul major al comunei Cucuteni , judetul Iaşi , pentru dezvoltarea unei
infrastructuri moderne şi necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publică, precum şi necesitatea
accesării fondurilor PNDI relevante pentru dezvoltarea durabila a comunităţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completarile ulterioare, şi ale Legii nr. 286/2010 – legea bugetului de stat pe anul 2011;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” si „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4,
14, art. 45 alin. (2) lit. „ d ”şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru investiţia “Modernizare drumuri
comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna Cucuteni, Judetul Iasi””,
precizaţi în anexa nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prevederile prezentei .
Art.2. Secretarul comunei va înainta copie de prezenta, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi
pentru controlul legalităţii, primarului comunei , persoanelor şi instituţiilor interesate .
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Adoptată în şedinţa din data de 26.04.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico –economici a investiţiei
“Modernizare drumuri comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna
Cucuteni, Judetul Iasi””
Primarul comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile HG nr. 251 din 17 martie 2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Având în vedere interesul major al comunei Cucuteni , judetul Iaşi , pentru dezvoltarea unei
infrastructuri moderne şi necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publică, precum şi necesitatea
accesării fondurilor PNDI relevante pentru dezvoltarea durabila a comunităţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completarile ulterioare, şi ale Legii nr. 286/2010 – legea bugetului de stat pe anul 2011;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, emite următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru investiţia “Modernizare drumuri
comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna Cucuteni, Judetul Iasi””,
precizaţi în anexa nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prevederile prezentei .
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Anexa nr.1 la HCL nr. 32 din 26.04.2011

Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului
« Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi »
Date generale :
* Denumirea obiectivului de investiţii : « Modernizare drum comunal DC 121,
Comuna Cucuteni, Judetul Iasi »
* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului
* Beneficiar : Comuna Cucuteni
* Autoritate contractantă : Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului
* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 5.131.959 lei
din care C+M : 3.364.089 lei
(in preturi
data de: 05.01.2011 / 1 euro = 4,275 lei)
* Sursa de finanţare : PNDI
* Amplasamentul : Comuna Cucuteni, Judetul Iasi
• Lungimea totala a drumului este de 3736 m.
Investitia prevede modernizarea drumului comunal DC 121 Cucuteni – Barbatesti.
Drumul comunal luat in studiu se racordeaza din DJ 280(km 0+270-4+006).
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Anexa nr.2 la HCL nr. 32 din 26.04.2011

Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului
« Modernizare drumuri locale din satul Sacaresti, comuna Cucuteni,
judetul Iasi »
Date generale :
* Denumirea obiectivului de investiţii : « Modernizare drumuri locale din satul
Sacaresti, comuna Cucuteni, judetul Iasi »
* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului
* Beneficiar : Comuna Cucuteni
* Autoritate contractantă : Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului
* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 6.119.831 lei
din care C+M : 3.265.860 lei
(in preturi
data de: 24.02.2011 / 1 euro = 4,2331 lei)
* Sursa de finanţare : Bugetul de stat si alte surse legal constituite
* Amplasamentul : Comuna Cucuteni, Judetul Iasi
• Total lungime drumuri ce vor fi modernizate L=3810m.
Investitia prevede modernizarea drumului comunal DC 119 intre DJ 280BSacaresti
si a unui tronson din drumul local ce traverseaza satul Sacaresti.
Modernizarea unor drumuri locale se va face astfel:
-Tronsonul de drum comunal DC 119 ce urmeaza a fi modernizat are
urmatoarea configuratie: porneste din sudul satului Cucuteni (din DJ280B la km
6+280) continua in extravilan Cucuteni si Sacaresti, urmeaza apoi satul
Sacaresti. Tronsonul ce va fi modernizat are o lungime de 3120 m intre DJ
280B si partea de nord vest a satului Sacaresti
-Tronson de drum local ce strabate satul Sacaresti L=690m
Total lungime drumuri L=3810m
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