ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie
“Înființare parcare auto zona Policlinica nr. 2, Mun. Călărași, Jud. Călărași”,
faza – Studiu de Fezabilitate
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 30.07.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 12966 din 26.07.2019;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 5 alin. (2) – (4), art. 7 alin. (7) şi (8) 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. f) şi n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţie
“Înființare parcare auto zona Policlinica nr. 2, Mun. Călărași, Jud. Călărași”, faza – Studiu de
Fezabilitate, cu valoarea totală a investiţiei: 413.698,40 lei la care se adaugă T.V.A., din care C +
M: 301.891,38 lei, la care adaugă T.V.A..
(2) Datele de identificare și principalele caracteristici tehnice ale obiectivului de investiţie
sunt:
Amplasament: în partea de vest a Policlinicii nr. 2, între str. Parcului și str. Bărăganului
- suprafață construită:
1290,00 m.p.;
- lungime locuri de parcare
5,0 m;
- lațime locuri de parcare
2,5 m;
- lățime căi de acces
5,0 m;
- stâlpi de iluminat
3 buc..
(3) Durata estimată de realizare a investiţiei: 5 luni.
Art. 2. – Direcţia Tehnică și Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Călărași va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial,
va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILUŢĂ
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