
 

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 pentru proiectul 

"Decolmatare și betonare șanț în zona locuitorului Niga Nicolai" 

 

 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare a Primarului Comunei Frumosu, Județul Suceava înregistrat cu 

nr.5360 din 14.06.2022; 
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului specialitate al 

primarului Comunei Frumosu, înregistrat cu nr.5361 din 14.06.2022; 
-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 pentru 

proiectul "Decolmatare și betonare șanț în zona locuitorului Niga Nicolai", 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 70.000 de lei..  

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 24.07.2022 
Nr.76 

 
 

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 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

Anexă la HCL nr.76 din 24.07.2022 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

 

 

Investiție: "Decolmatare și betonare șanț în zona locuitorului Niga Nicolai" 

 

1.Indicatori tehnici: 

a) Curatire șanț de vegetatie (tufisuri,arboret cu diamentrul sub 10CM) – 50 mp. 

b) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda 

hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1  - 110 

mc. 

c) 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 tare – 10mc. 

d) Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km $ - 120 mc. 

e) Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., 

compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp – 68 mc. 

f) Montarea si demontarea cofrajelor din panouri refolosidile confectionate cu placaje 

demontare cofr. din pan. refol.  pentru betonarea șanțurilor – 240 mp. 

g) Procurare și montare armătură d=8 mm – 2686 kg. 

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

volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin B300 – 40 mc. 

i) Umplutura de pamant – 80 mc. 

j) Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant 

necoeziv – 80 mc. 

k) Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu – 100 mp. 

2.Indicatori economici: 

a) Valoare investiție – 70 000 lei, cu TVA inclus. 

 

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


