
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului 

 " Refacere împrejmuire și amenajare acces  monumentul eroilor  Deia " 

 

 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Frumosu, Județul Suceava 

înregistrat cu nr.4844   din 20.05.2022; 
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului specialitate al 

primarului Comunei Frumosu, înregistrat cu nr. 4845  din 20.05.2022; 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Frumosu, 

Judetul Suceava; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv H.G. nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. b, alin (7) lit. a, art. 139 alin (3) lit. b, 
art 196 alin (1) lit. a din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă realizarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului  

"Refacere împrejmuire și amenajare acces  monumentul eroilor  Deia" , conform anexei la 

prezenta hotărâre.  

Art.2.Se aprobă  alocarea fondurilor necesare de la bugetul local al comunei Frumosu 

pentru realizarea investiției menționate la art.1 în suma de 50.000 de lei cu T.V.A..  

Art.3..Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 

Frumosu, Judetul Suceava, Instituției Prefectului Județului Suceava pentru controlul legalității, 

precum și instituțiilor publice interesate 

 

      Președintele de ședință,                                             Contrasemnează: 
                                        Niga Gheorghe                                                    Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 22.05.2022 
Nr.63 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 9  Voturi:-Pentru :9 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 

 

 



 

 

Anexă la H.C.L. nr.63 din 22.05.2022 
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

 

1.Indicatori tehnici: 

a) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : 

pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 (75X0,6X0,2 m) – 8 mc 

b) Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M 

latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de 

infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tarePregătire și 

montare rigle de lemn rasinoase (închidere pereți exteriori), precum și vopsirea exterioară 

a pereților. – 1 mc. 

c) Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor din panouri refolosidile confectionate 

cu placaje montare cofr. din panou refolos. cu placaj pt. fundatii continue) – 90 mp 

d) Procurare și montare plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM – 45 mp 

e) Procurare și montare stâlpi din țeavă rectangulară (40x40x2 mm) -60 ml. 

f) Procurare si turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum 

peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijn – 11 mc. 

g) Confectionarea si montarea de panouri din lemn lăcuite pentru gard – 75 ml. 

h) Procurare și încadrarea pavajelor sau a imbracamintilor astfaltice cu piatra dura sau prefabricate din 

beton cu borduri de piatra si fundatie din beton – 70 ml. 

i) Procurare și montare pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip – 48 mp. 

j) Procurare și montarea bancă stradală – 5 buc. 

k) Procurare și montare cos de gunoi – 3 buc. 

l) Montarea capacelor metalice pe stâlpi din țeavă rectangulară -36 buc. 

m) Montarea capacelor din beton peste temelia gardului -70 ml. 

n) Reabilitare/ ingrijre a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn/beton – buc. 

2.Indicatori economici: 

a) Valoare investiție – 50 000 lei, cu TVA inclus. 

 

      Președintele de ședință,                                            Contrasemnează: 
                                        Niga Gheorghe                                          Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 


