
 

                ROMÂNIA 
      JUDEȚULăIALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOT;RÂRE 
privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția 

 "Construire așezământ cultural - Cămin Cultural Dridu în comuna Dridu, sat Dridu, strada 
Teiului nr. 42, județul Ialomița" 

 
CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIăDRIDU,ăJUDEXULăIALOMIXA 
Luând act de: 

 Proiectul de hotărâre nr. 14/28.02.2020;  Raportul de specialitate al “Biroului de buget, prognoze, contabilitate, taxe și impozite    locale” 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr. 850/28.02.2020;  Referatul de aprobare al d-lui. primar Turiga Valentin nr. 849/28.02.2020;  Devizul general pentru proiectul "Construire așezământ cultural - Cămin Cultural Dridu în 
comuna Dridu, sat Dridu, strada Teiului nr. 42, județul Ialomița";   Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, nr. 908/03.03.2020;   Avizul Companiei Naționale de Investiții - “C.N.I.”- S.A. nr. 14/10 din 13.03.2020. 

 
În conformitate cu prevederile: 

- art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul 
naYional de construcYii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinYarea Companiei 
NaYionale de InvestiYii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conYinutul-cadru al documentaYiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiYii finanYate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

            Xinând cont de faptul că obiectivul menYionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a 
comunei Dridu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dridu,  nr. 18/31.08.2007. 

      În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1) 
și art. 196, alin. (1), lit.  a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, 

HOT;R;ȘTE 

Art.1. Aprobarea documentației tehnico – economice faza Studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții "Construire așezământ cultural - Cămin Cultural Dridu în comuna Dridu, 
sat Dridu, strada Teiului nr. 42,  județul Ialomița" conform anexei 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire 
așezământ cultural - Cămin Cultural Dridu în comuna Dridu, sat Dridu, strada Teiului nr. 42,  
județul Ialomița" conform anexei 2 la prezenta hotărâre.   

 
 
 
 
 



 
 
 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Ialomița, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu, și se aduce la cunoștința publică 
prin grija secretarului general al UAT Dridu. 
 
                             
 
 
 

  PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;, 
                                        VASILE LUCIAN 
           
                                                                                           CONTRASEMNEAZ;ăPENTRUăLEGALITATE, 
                                                                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T. DRIDU            
                                                                                                                   DUMITRU NICOLETA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 13 
Adoptată la Dridu, 
astăzi, 19.03.2020 
 

 

 



 

Anexa la HCL. nr. 13/19.03.2020 

 

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICIăAIăOBIECTIVULUIăDEăINVESTIXIE 
"Construire așezământ cultural - Cămin Cultural Dridu în comuna Dridu, sat Dridu, strada 

Teiului nr. 42,  județul Ialomița" 
 
 
 

Suprafață teren – 1350.00  mp 
Sc. totală           –   296.00 mp 
Sd. totală           –   434.70 mp 
 

                                 (inclusiv TVA) 
Valoareaătotal<ăaăinvestiYieiă 3 701 186.67 lei 770 695.21 euro 

                                     din care C + 
M 

1 903 957.34 lei 396 459.55 euro 

Valoare finantata prin Subprogram           
(„C.N.I.”) 3 541 002.59 lei 737 340.20 euro 

din care C+M 1 872 221.41 lei          389 851.20 euro 

Valoare finantata prin U.A.T. Dridu 
(cheltuieli pentru servicii si lucrari 
finantate de UAT); 

160 184.07 lei 33 355.00  euro 

 
din care C+M 31 735.93 lei 

 
                   6 608.35 euro 

 
(la  cursul BNR din 24.02.2020, de 1 euro = 4,8024 lei) 

 
 
 Cost unitar (exclusiv TVA) 

RealizareaăinvestiYiei 
Euro/m2

Acd 
InvestiYiaă deă baz<ă – cost unitar,        

(cap.4/ aria desf.) 
1118,01 

din care:  
ConstrucYiiă şiă instalaYiiă (C+I)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

(cap 4.1/aria desf.) 
734,66 

 
 

 

 


