
consiliul Local al comunei valea Lupului, judetul Iasi intrunit in sedinta ordinara din data de

22,09.2020

Avand in vedere:
Raportul de specialitate nr. 17lo4ll5.o9.2o2o intocmit de Compartimentul Achizitii publice si

investitii,
Referatul de aprobare nr. l7l}3l15.Og.2O2O intocmit de initiator, primarul Comunei Valea

Lupului, Dumitru Mihailuc,
Avand in vedere Legeanr.9812016 privind achizitiile publice;

H.G. nr. 39512016 privind aprobaiea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractutui Oe achizitie publica/acordului - cadru din Legea m' 9812016

privind achizitiile Publice;
H.G. nr. gOT l2}l'privind etapele de elaborare gi con(inutul - cadru al documentaliilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor cle investitii finantate din fonduri publice;

In temeiul art. l96,alin 1 lit. i'u" din oUG nr. 5712019 privind codul administrativ,

ROMANIA
CONSITIUL LOCAL VALEA LUPULUI

JUDETUL IASI

privind aprobarea
HOTARARE Nr. //6 122'09'2020

Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investitii ,,Construire zid de sprijin"

Hotaraste:

Art. l. Se aproba proiectul tehnic si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

,,Construire iia a. sprijin", conform anexei care face parte integranta din prezenta'

Art.2.Primarul Comunei Valea Lupului, impreuna cu compartimentele de specialitate vor urmari

respectarea prevederilor prezentei hotarari'

Ari. S. Copii de pe prezentahotarare se vor comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Primarului Comunei Valea LuPului;

Compartimentului achizitii publice si investitii;

Compartimentul ui econom iclcasierie.
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Anexa HCL nr. lol 122.09.2020

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investii
,,Construire zid de sprijin"

Beneficiarul investitiei: coMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Titularul investitiei: COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amlasamentul obiectivului: coMLrNA VALEA LUPULUI. JUDETUL IASI

Executant: Asocierea SC ALEX DAF CONSTRUCT SRL si SC HOME CoNCEp SRL

Valoarea estimata a investitiei:
Total general: 100.936,14\ei fara TVA; 120.000 lei cu TVA
Din care C + M: 98.336,14lei fara TVA; ll7.O2O lei cu TVA

Descrierea lucrarilor:
Proiectul propune construirea unui zid de sprijin amplasat in comuna Valea Lupului, plA, nr.
cad.66957, in vederea consolidarii malului din apropierea terenului unde urmeazaa se realiza

Durata de executie a lucrarilor: 30 zile

Sursa de finantare a investitiei: Buget local


