
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE    

privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico – economici  
pentru obiectivul de investiţii  „ Confecționare și montare 3 catarge suport aniversare 

100 ani de la Marea Unire” 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere expunerea de motive nr.11354/2018 la proiectul  de hotărâre inițiat de 
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, dl. Mircea Flaviu Bobora,; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.118/2018 privind aprobarea asocierii 
U.A.T Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu: 

- U.A.T Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad 
- U.A.T Simeria, prin Consiliul Local al orașului Simeria 
- U.A.T Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie 
În conformitate cu prevederile art. 1 alin(1) și alin.(2), art.2, art.5 alin(1) lit (a) și art.7 ale 

Hotărârii de Guvern nr.907/ 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin (1), lit.b și alin. (3) lit.f, ale art.97, alin.1, precum și ale art. 
126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii: 

„Confecționare și montare 3 catarge suport aniversare 100 ani de la Marea Unire”, potrivit 
anexei 1 care face parte integrantă din prezenta; 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiţii:„Confecționare și montare 3 catarge suport aniversare 100 ani de la Marea Unire”, 
potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta; 

Art.3. –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Investiții din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și se va comunica celor 
interesaţi prin grija serviciului administraţie publică locală, relaţii publice A.T.O.P, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 Art.4. - Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.544/2004 a 
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

                                                                                                                  
            PREŞEDINTE,                                 AVIZAT:  

           Mircea Flaviu Bobora                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                             Daniela Mariana Birsoan 
Deva, la __________2018 
 



 
 
 
R O M Â N I A          
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA     
DIRECȚIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII 
Nr. 11354/ 23.07.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin(1) și alin.(2), art.2, art.5 alin(1) lit (a) și art.7 ale Hotărârii de Guvern 
nr.907/ 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru fiecare obiectiv de investiţii din programele/proiectele finanţate parţial/integral de la bugetul de stat, 
consiliul judeţean acţionează pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice.  

Astfel, în scopul celor enunţate anterior, s-a analizat: Studiul de fezabilitate (SF) și indicatorii tehnico – 
economici aferenți,  pentru obiectivul de investiţii: 

„ Confecționare și montare 3 catarge suport aniversare 100 ani de la Marea Unire” 
 

România  marchează în acest an o sută de ani de la Marea Unire, act de voință al națiunii în urma căruia toate 
provinciile  istorice locuite de români  s-au unit în cuprinsul aceluiași stat  național,   România.   În  programul   
dedicat  acestui  eveniment, Consiliul  Județean Hunedoara  a  decis  să  marcheze  evenimentul   prin  edificarea  
unor  simboluri   care  să aminteasca  în timp această bonia temporals a istoriei României. 
 
Având  în  vedere  comemorarea  centenarului  și manifestările ce-I vor însoți, se justifică necesitatea realizării 
obiectivului de investiții nominalizat anterior. Prin amplasarea drapelulul național în municipiul Brad, Orăștie și 
Simeria, se creeaza spațiu  propice  organizării evenimentelor cultural - educative, în prezența simbolului național. 

 
 

Principalii indicatori  tehnico-economici aferenți  obiectivului  de investiții: 
 
a) indicatori  maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cuTVA și, 
respectiv, fărăTVA, din care construcții - montaj (C+M) , în conformitate  cu devizul  general; 
        
       Valoare  totală  lnvestiție : -  533.917,70 lei inclusiv T.V.A.   
                                                     -  449.038,03 lei fără T.V.A.  
                         din care: C+M :    - 456.739,70 lei inclusiv T.V.A.  
                                                      - 383.814,88  lei fără T.V.A. 
        
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: 
          Aria  soclului  pe care se  amplasează catargul  este  de  ≈ 10,0   mp.  
          Elementul propus va avea o inaltime totala (catarg + soclu) de ~ 25m            
        
Brad: 

- zona studiata are o suprafata de 360 mp si este dotata cu dotari urbane 
- suprafata alee pavata propusa – 85,20 mp 
- suprafata zone verzi – 264,80 mp    

 
 
Orastie: 

- zona studiata are o suprafata de 360 mp si este dotata cu dotari urbane 
- suprafata alee pavata propusa – 85,20 mp 
- suprafata zone verzi – 264,80 mp    



 
 
 
 
-    suprafata zone verzi – 1174,15 mp    

 
Simeria: 

- zona studiata are o suprafata de 1278,30 mp  
- suprafata alee pavata propusa – 22,90 mp 
- alee pietonala pietruita, L = 170m, l = 2,00m    

 
 
În conformitate cu prevederile art. 44  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara aprobă documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale  
celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 Faţă de considerentele enunţate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți, pentru obiectivul de investiţii descris anterior, finanţat 
din sursele proprii ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi supunerea lui spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Judeţean.    
     
 
       
 
      SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS,                                   

  DIRECTOR EXECUTIV D.T.I,      
               Georgeta Palaghia                                                           Carmen Guran      
 
 
         
        
 
     

     Șef Serviciu Investiții, 
             Sorin Găman 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 11354/ 23.07.2018 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin(1) și alin.(2), art.2, art.5 alin(1) lit (a) și art.7 ale Hotărârii de Guvern 
nr.907/ 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru fiecare obiectiv de investiţii din programele/proiectele finanţate parţial/integral de la bugetul de stat, 
consiliul judeţean acţionează pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice.  

Astfel, în scopul celor enunţate anterior, s-a analizat: SF - ul și indicatorii tehnico – economici aferenți, 
pentru obiectivul de investiţii: 

„ Confecționare și montare 3 catarge suport aniversare 100 ani de la Marea Unire” 
 

România  marchează în acest an o sută de ani de la Marea Unire, act de voință al națiunii în urma căruia toate 
provinciile  istorice locuite de români  s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național, România. În  programul dedicat  
acestui  eveniment, Consiliul Județean Hunedoara a decis să marcheze evenimentul prin edificarea unor simboluri 
care  să aminteasca  în timp această bonia temporals a istoriei României. 
 

Având  în  vedere  comemorarea  centenarului  și manifestările ce-I vor însoți,  se justifică necesitatea  realizării 
obiectivului de investiții nominalizat anterior. 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 44  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara aprobă documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale  
celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 Faţă de considerentele enunţate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți, pentru obiectivul de investiţii descris anterior, finanţat 
din sursele proprii ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi supunerea lui spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Judeţean.    
     
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Flaviu Bobora   
                     

 
 
 
 
            



 
 
 

ANEXA 2 LA 
 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 

 NR.____/ 31.07.2018 
 
 

Principalii indicatori  tehnico-economici aferenți  obiectivului  de investiții: 
 
a) indicatori  maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cuTVA și, 
respectiv, fărăTVA, din care construcții - montaj (C+M) , în conformitate  cu devizul  general; 
        
       Valoare  totală  lnvestiție : -  533.917,70 lei inclusiv T.V.A.   
                                                     -  449.038,03 lei fără T.V.A.  
                         din care: C+M :    - 456.739,70 lei inclusiv T.V.A.  
                                                      - 383.814,88  lei fără T.V.A. 
        
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: 
          Aria  soclului  pe care se  amplasează catargul  este  de  ≈ 10,0   mp.  
          Elementul propus va avea o inaltime totala (catarg + soclu) de ~ 25m            
        
Brad: 

- zona studiata are o suprafata de 360 mp si este dotata cu dotari urbane 
- suprafata alee pavata propusa – 85,20 mp 
- suprafata zone verzi – 264,80 mp    

 
 
Orastie: 

- zona studiata are o suprafata de 360 mp si este dotata cu dotari urbane 
- suprafata alee pavata propusa – 85,20 mp 
- suprafata zone verzi – 264,80 mp    

 
 
 
 
-    suprafata zone verzi – 1174,15 mp    

 
Simeria: 

- zona studiata are o suprafata de 1278,30 mp  
- suprafata alee pavata propusa – 22,90 mp 
- alee pietonala pietruita, L = 170m, l = 2,00m    

 
 

 
 

                                                                                                   
            PREŞEDINTE,                         AVIZAT: 

           Mircea Flaviu Bobora                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                Daniela Mariana Birsoan  

 
 



 
 

ANEXA 1 LA 
 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 

 NR.____/ 31.07.2018 
 
 

Prezenta anexă conţine 122 file. 
 
 
 
 

                                                                                                   
            PREŞEDINTE,                         AVIZAT: 

           Mircea Flaviu Bobora                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                Daniela Mariana Birsoan  
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