ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții
„Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra”,
Faza intocmirea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 24.03.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, înregistrat sub nr. 4335 din 15.03.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- avizul Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecţia
Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură; - adresa de predare-primire
nr. 01/05.03.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi cu nr. 3849/05.03.2021 a documentatiei
tehnice;
- procesul verbal de receptie al documentatiei tehnico – economice, faza Proiect tehnic si detalii de
executie nr. 4257/12.03.2021
- prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit.
n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea
siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra” – Faza intocmirea
Proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie, în valoarea totală de 31.121.833,25 lei, la care se
adaugă T.V.A., din care C + M este în valoare de 22.914.389,28 lei, la care se adaugă T.V.A..
Datele de identificare ale obiectivului de investiţie sunt:
Amplasament: Lucrarile sunt amplasate in intravilanul municipiului Calarasi, conform P.U.G. si
R.L.U. aferent, aprobate prin Hotararea Consiliului Local Calarasi nr. 75/26.06.2009 si face parte din
inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Calarasi. Suprafata de teren ocupata de
lucrari este de circa 18.653 mp teren intravilan neproductiv si este cuprins intre Bratul Borcea si padurea
adiacenta DN3, fiind ocupat de constructii si amenajari.
Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt următoarele:
1. Apărare de mal stâng al Braţului Borcea;
2. Clădire gară fluvială cu dimensiunea de 9,00 x 36,50 m;
3. Amenajări exterioare (reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră,
instalaţii electrice, alee pietonală, ponton şi pasarelă de acces, ambarcaţiune şi balize).
Durata estimată de realizare a investiției: 36 luni.
Art. 2. - Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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