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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 214/31.10.2014
privind cofinanțarea obiectivului de investiție « Refacere pod pe DJ
739(DN73D)Bârzești-Negresti-Zgripțești-Beleți (DJ 702) peste râul Argeșel,
km 0+145, in comuna Vulturești, județul Argeș »
Consiliul Județean Argeș;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.4136/04.12.2014 Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Avand in vedere:
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;
Ordinul nr.1826/08.10.2014 privind: aprobarea listei obiectivelor de investiții.
Hotărârea consiliului județean nr. 214/31.10.2014 privind cofinanțarea obiectivului
de investiție « Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Bârzești-Negresti-Zgripțești-Beleți
(DJ 702) peste râul Argeșel, km 0+145, in comuna Vulturești, județul Argeș ».
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr.
215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ARTICOL UNIC. Articolul 1 al Hotărârii consiliului județean nr. 214/31.10.2014
se modidfică și va avea urmatorul cuprins :
„ Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție « Refacere pod pe DJ
739(DN73D) Bârzești-Negrești-Zgripțești-Beleți (DJ 702) peste râul Argeșel, km
0+145, în comuna Vulturești, județul Argeș », cu suma de 187.228 lei conform
anexei - Fișa obiectivului de investiție , parte integrantă din prezenta hotărâre.”
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Anexa
La Hotararea nr.230/08.12.2014

Fisa obiectivului de investitii
Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Barzesti – Negresti - Zgripcesti – Beletei
(DJ 702), peste raul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti

- mii lei
Date tehnico – economice generale
Subprogramul
Infrastructura la nivel judetean
Domeniul
poduri
Programul din care se preia obiectivul de
investitii conform
art. 14 din care
O.U.G. nr. 28/2013
Denumire obiectiv de investitii
Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D)
Barzesti – Negresti - Zgripcesti –
Beletei (DJ 702), peste raul Argesel,
km 0+145, in comuna Vulturesti
Valoare totala investitie (inclusiv T.V.A.
5.727,764
)
(conform– P.T.)
Valoare devizului general recalculat in
urma procedurilor de achizitie publica
(inclusiv T.V.A.) (conform H.G. nr.
28/2008)
Numar/Data incheierii contractelor de
2964/26.11.2010
servicii
Valoare initiala contract de servicii
72,850
(inclusiv T.V.A.)
Valoare totala contract de servicii,
inclusiv acte aditionale (cu T.V.A.)
Numar / data incheierii contractului de
lucrari
Durata contractului de lucrari
Valoarea initiala contract de lucrari (

-

inclusiv TVA)
Valoare totala contract de lucrari, inclusiv
acte aditionale ( inclusiv TVA)
Valoare totala a sumelor decontate (la
data raportarii):
- buget de stat
- buget local
Valoarea
actualizata
a
restului
cheltuielilor
necesare
finalizarii
investitiei (la data raportarii):
- buget de stat
- buget local
Proces verbal de receptie la terminarea
lucrarilor numar/data (daca este cazul)
Stadiul fizic realizat (%)
Termen PIF (conform contract de lucrari
si acte aditionale)

72,850
72,850
5.727,764
5.540,536
187,228
-

