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    H O T Ă R Â R E A   Nr.43/2019 
                     privind aprobarea  Devizului general  și a   indicatorilor tehnico-economici,    

  pentru proiectul ”Reabilitare și extindere clădire Dispensar uman în orașul 
Borsec” 

 

   Consiliul local orășenesc Borsec 

                            Având în vedere  raportul compartimentului de achiziții publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se arată necesitatea aprobării 

Devizului general  și a   indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ”Reabilitare 

și extindere clădire Dispensar uman în orașul Borsec” 

 

                   Luând în considerare prevederile  art.15(1), lit.b)) din Hotărârea 

Guvernului României nr.907/2016 A privind etapele de elaborare şi conținutul -cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, Hotărârea Guvernului României nr.28/2008 privind 

aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și 
completările ulterioare, pag.59, pct.3.4 din Strategia   locală de dezvoltare durabilă 

2015-2020 al orașului  Borsec, județul Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului 

local orășenesc Borsec nr.90/2017, modificat prin completare, pct.4 din anexa  de 

lângă Dispoziția nr.86/2019 privind   programul anual al achizițiilor publice , 

Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.25/2019 privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2019 , art.44(1)  din Legea  273/2006 - privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, 

                         
                        Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru buget - 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului. 
 

     În temeiul dispozițiunilor art. 39(4) 36 alin (1), alin (2), lit.b),alin (4) lit.d), 

şi art.45 (3), din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administrația publică 

locală și cu respectarea  Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea 

conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,revederilor 

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică. republicată 

2013 cu modificări și completări. 
 
 

 

H O T Ă R E Ș T E 
 



 
       Art.1. Aprobă Devizul general al investiției  ”Reabilitare și extindere clădire 

Dispensar uman în orașul Borsec” în forma și conținutul prezentat, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

                  Art.2.  În conformitate cu  Devizul general  se aprobă indicatorii  tehnico-

economici aferentă obiectivului de investiție  ”Reabilitare și extindere clădire Dispensar 

uman în orașul Borsec,finanțat din fonduri publice după cum urmează: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții exprimat 

în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA din care construcții – montaj (C+M) în 
conformitate cu devizul general: 

Varianta I (recomandată) Valoarea fără TVA (Lei) Valoarea cu TVAS (Lei) 

Valoarea totală a 

obiectivului de investiții 
2.482.400,70 2.954.056,83 

Din care Construcții – 
montaj (C+M) 

1.722.297,70 2.049.534,26 

 

b) indicatori minimali;     , respectiv indicatori de performanță – elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și după 

caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în 
vigoare . 

  Ac total corp C3- care se realizează și extinde =   218,40 mp din care: 
       Ac corp C3 dispensar ce se reabilitează=   213,00 mp., 

       Ac extindere casa liftului    =       5,40 mp., 
  

 Adc total corp C3 – care se reabilitează și extinde   =   746,20 mp, din care 
                        Acd corp C3 dispensar ce se reabilitează =   713,00 mp., 
       Acd extindere casa liftului    =     16,20 mp., 
  

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți 
în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții: 
  În urma estimării costului fără TVA a lucrărilor de C+I la Corpul C3 ( 

dispensar uman) și extindere conform devizului general, luând în considerare oferte de 

la furnizori de materiale și echipamente din piață, au rezultat următoarele costuri 
unitare/mp Adc (746,20 mp): 

ob.1-Corp C3(dispensar uman) 
Sp + P+1+M și extindere P+2(lift) 

Cost unitar( exclusiv TVA) 

Investiția de bază 2.460,46 lei 

Din care Construcții și instalații (C+I) 2.168,09 lei 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni 

             Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 12 luni 
 

 

               Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul localității în colaborare cu  compartimentul de achiziții publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

 
 



 

       Art.4.  Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec 

prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
    

       Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității Administrativ 

teritoriale Borsec se va înainta: 

                                  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului.  

                                  Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 

 
 
 

 
 

         Borsec, la 29 mai 2019 

 
 

 
 

                    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                     Mosneag Ilona                    


