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H O T Ă R Â R E A 

 

    privind aprobarea  DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO - ECONOMICE  (faza S.F.)  a  

    Devizului General, Descrierea sumară a investiției  și Indicatorii tehnico - economici  

    actualizați ai proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea  

    locuințelor sociale  precum și realizarea pistelor de biciclete - acces la proprietate și  

    acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș”.  

 

 

             Consiliul Local al Oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

 Având în vedere referatul nr. 1.948/2020 al Compartimentului Dezvoltare economico-socială, 

prognoze şi analize al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnico-

economice (faza SF), a devizului general, descrierea sumară a investiției și indicatorii tehnico-

economici actualizați ai proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea 

locuințelor sociale precum și realizarea pistelor de biciclete - acces la proprietate și acces auto la 

locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș”, referatul de aprobare al Primarului orașului Deta, precum şi 

avizele Comisiei Urbanism şi Comisiei Economice ;              

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) litera „b” și alin. (4) litera „d” din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44, alin. (1) din 

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și ale  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice ; 

             În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

           Art.1. Se aprobă proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea 

locuințelor sociale precum și realizarea pistelor de biciclete - acces la proprietate și acces auto la 

locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1, 

apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 ; 

 

           Art.2.(1) Se aprobă Documentația tehnico-economică ,,Reabilitate, consolidare, amenajare 

Corp C2, C3, C4, C5, C6, C7, schimbare de destinație în locuințe sociale” –Faza SF,  proiect nr. 

527/2017, actualizată 2020, întocmit de proiectant general S.C. Project Building PSC S.R.L. conform 

Anexei  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

                    (2) Se aprobă Documentația tehnico-economică ,,Realizare piste de biciclete pe străzile 

Mihai Eminescu, 1 Mai și Avram Iancu, accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale, 

oraș Deta, Jud. Timiș” – Faza SF, proiect nr. 28/2018, actualizat 2020, întocmit de proiectant general 

S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-D, conform Anexei  nr. 2 , care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre . 

 

           Art.3.  (1) Se aprobă Anexa nr. 3, actualizată 2020, ,,Descrierea sumară a Investiției și 

Indicatorii tehnico-economici aferenți” pentru Documentația tehnico-economică ,,Reabilitate, 

consolidare, amenajare Corp C2, C3, C4, C5, C6, C7, schimbare de destinație în locuințe sociale”. 

 



                         (2) Se aprobă Anexa nr. 4, actualizată 2020, ,,Descrierea sumară a Investiției și 

Indicatorii tehnico-economici aferenți” pentru Documentația tehnico-economica ,,Realizare piste de 

biciclete pe străzile Mihai Eminescu, 1 Mai și Avram Iancu, accese la proprietate și acces auto la 

locuințele sociale, oraș Deta, Jud. Timiș”. 

  

             Art.4. Se aprobă Devizul general, întocmit de S.C. Project Building PSC S.R.L si  S.C. 

EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-D privind obiectivul de investiții ,,Îmbunătățirea calității 

vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale precum și realizarea pistelor de biciclete- 

acces la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș”, conform Anexei nr.5. 

 

             Art.5. (1)Se aprobă Valoarea totală a obiectivului de investiții (inclusiv TVA)  în cuantum de 

5.531.313,18 lei, din care:  

                                  -total eligibil actualizat proiect, fonduri nerambursabile 5.213.611,93 lei; 

                                  -total neeligibil proiect 211.301,00 lei; 

                                  -buget local 106.400,25 lei. 

 

                       (2) Se aprobă contribuția proprie a ORAȘULUI DETA, la realizarea obiectivului  de 

investiții menționat în cuprinsul pct. 1, de 2%  din valoarea totală 106.400,25  lei; 

 

            Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului: ,,Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale 

precum și realizarea pistelor de biciclete - acces la proprietate și acces auto la locuințele sociale, 

oraș Deta, jud. Timiș”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

local . 

 

            Art.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

            Art.8. Se împuternicește dl. Roman Petru Primarul orașului Deta să semneze toate actele 

necesare și contractul de finanțare în numele  Consiliului Local al Orașului Deta. 

 

            Art.9. Hotărârea nr. 112/23.08.2018 a Consiliului Local al Orașului Deta se abrogă. 

 

           Art.10. Prezenta hotărâre se comunică : 

                  - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                  - Primarului Oraşului Deta; 

                  - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta; 

                  - Compartimentului Dezvoltare economico-socială, prognoze şi analize al Primăriei 

oraşului Deta; 

                  - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, taxe şi impozite al Primăriei oraşului Deta;  

                  - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului autorizarea executării  lucrărilor  şi  

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ; 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                    Consilier CORNELIA BARBULOV.                             Contrasemnează, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                            CORALIA SCULEAN. 

 

  

Nr.   44   din   4   martie  2020. 
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