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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiției „Construirea unei case de tip familial (CTF) în localitatea Bradu ca urmare a
închiderii Centrului de Plasament Gulliver” aferentă proiectului „O nouă șansă familială
pentru copiii din CP Gulliver”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional (POR) 2014 - 2020

Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 27 Octombrie 2021;
Luând act de:
-

-

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Referatul de aprobare nr. INT275/21.10.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Biroul Proiecte cu Finanțare Internațională,
înregistrat sub nr282/21.10.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului
POR/8/8.1/8.3/C/3, Grup Vulnerabil: Copii, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”;
art. 20, alin. (1), lit. j), art. 44 alin. (1) şi art. 53 din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul, art. 129 alin . (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) art.196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și
completări ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică pentru investiția”Construirea unei
case de tip familial (CTF) în localitatea Bradu ca urmare a închiderii Centrului de Plasament
Gulliver”, aferentă proiectului „O nouă șansă familială pentru copiii din CP Gulliver”, în
vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020,
în format electronic, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă descrierea succintă a investiției „Construirea unei case de tip familial
(CTF) în localitatea Bradu ca urmare a închiderii Centrului de Plasament Gulliver”, aferentă
proiectului ”O nouă șansă familială pentru copiii din CP Gulliver”, în vederea depunerii spre
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, conform Anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Devizul general al investiției”Construirea unei case de tip familial (CTF)
în localitatea Bradu ca urmare a închiderii Centrului de Plasament Gulliver”, aferentă
proiectului ”O nouă șansă familială pentru copiii din CP Gulliver”, conform Anexei nr. 3 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Construirea unei case
de tip familial (CTF) în localitatea Bradu ca urmare a închiderii Centrului de Plasament
Gulliver”, aferentă proiectului „O nouă șansă familială pentru copiii din CP Gulliver”, în
vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020,
astfel:
Indicatori economici:
- valoarea totală a investiției este de: 3.885.211,28 lei (TVA inclus), din care:
o valoarea aferentă C+M: 2.628.079,30 lei (TVA inclus).
-

Indicatori tehnici:
- Construcție 1 casă de tip familial (CTF)
o Arie teren: 1306 mp
o Arie construită propusă: 196,25 m2
o Arie utilă propusă: 292,10 m2
o Arie spații verzi/livadă /grădină legume:288,65 m2
o Arie terase exterioare/ pavaje/ trotuare exterioare/scări exterioare: 182 m2
o Arie alei auto/parcaje: 516,40 m2
o Arie teren sport: 70 m2
o Regim înălțime: P+M
Durata de execuție a lucrărilor este de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a
lucrărilor.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
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Art.5 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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