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HOTĂRÂRE
 Nr. 44 din 20 Decembrie 2022

Privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  și  a  devizului  general  pentru  obiectivul  de
investiții ”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea”.

Consiliul Local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
       - proiectul de hotărâre nr. 52 din 15 Decembrie 2022 iniţiat de primarul comunei Obrejița,
privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  și  a  devizului  general  pentru  obiectivul  de
investiții ”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea”;
       - referatul de aprobare al primarului comunei în calitate de inițiator al proiectului înregistrat
cu nr. 6143 din 15 Decembrie 2022;
       -  raportul de specialitate al secretarului general al comunei, înregistrat cu nr. 6144 din  15
Dece mbrie 2022;
       - avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obrejița;

În conformitate cu: 
       -  HG  nr.907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul  cadru  al  documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
       -  art.44 din Legea nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
       -   art.129,  alin.(4),  lit.d)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;
În  temeiul  prevederilor  art.139  alin.(1)  și  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE

Art.1  Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  la  obiectivul  de  investiții  ”Construire
cameră  mortuară  în  comuna  Obrejița,  județul  Vrancea”,  conform anexei  nr.1,  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții  ”Construire cameră mortuară
în comuna Obrejița, județul Vrancea”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  comunicate  persoanelor  interesate  de  către
secretarul general al comunei.

          Președinte de ședință,                                                               Contrasemnează,         
    Carmen Roxana ANTONACHE                                            Secretar general al comunei,
                                                                                                       Andreea Georgiana STOICA
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Anexa nr.1 HCL 44 din 20 Decembrie 2022

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚI
”CONSTRUIRE CAMERĂ MORTUARĂ ÎN COMUNA OBREJIȚA, JUDEȚUL

VRANCEA”
Faza P.T.E.

I. Valoarea totală investiție (include TVA) - 527.663,96 lei
din care C+M                                     - 444.761,29 lei

II. Caracteristici tehnice:

Amplasament -  terenul pe care se dorește realizarea obiectivului este situat în intravilanul
localității Obrejița, județul Vrancea.

Lucrări propuse - principalele caracteristici tehnice ale constructiei:
- regim înălțime - P 
- aria construită = 122,20 m²
- aria utilă = 103,20 m²
- alei și trotuare = 150 m²
- procentul de ocupare a terenului POT = 24,70% 
- coeficientul de utilizare a terenului CUT = 0,25

Clădirea va fi înconjurată de un trotuar de protecție cu o lățime de 1,0 m din beton.
 Functional, clădirea este alcătuită din:
- camera 1 - 58,40 m²
- camera 2 - 22,60 m²
- hol - 7,50 m²
- grup saniar – 4,20 m²
- terasa - 10,50 m²

Accesul în clădire se face pe faţadele estică și sudică la cota parterului direct din trotuarul
de protecție, respectiv terasa deschisă.

Sistem structural:
Clădirea este realizată pe o structură cu:
- fundații continue din beton armat;
- structura de rezistență este alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă confinată cu
stâlpi, centuri și grinzi din beton armat;
- şarpanta din lemn ecarisat;
- învelitoare din tablă profilată;
- jgheaburi și burlane din tablă;
- pardoseli din gresie ceramică porțelanată, antiderapantă.

Finisajele interioare  propuse: 
- zugrăveli lavabile la pereți și tavane;
- pereți placați cu faianță la grupul sanitar; 
- pardoseală din gresie.



Finisajele exterioare propuse: 
- tencuieli decorative drișcuite fin;
- zugrăveli lavabile la pereți;
- soclu, trepte și terasă placate cu gresie de exterior.

Tâmplăriile sunt propuse a se realiza din aluminiu, PVC sau lemn stratificat de culoare
maron cu geam termorezistent.

Acoperișul tip șarpantă din lemn va fi acoperit cu învelitoare din tablă profilată. Acesta va
fi prevăzut cu elemente de preluare și dirijare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane).

Amenajări exterioare
Terasa deschisă va fi realizată cu următoarea structură:
- gresie de exterior antiderapantă;

III. Durata de realizare a investiției  - 12 luni

IV. Finanțarea  investiției  -  Finanțarea  cheltuielilor  aferetnte  investiției  se  va  face  din
bugetul local.

          Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează,         
    Carmen Roxana ANTONACHE                                            Secretar general al comunei,
                                                                                                       Andreea Georgiana STOICA



Anexa nr.2 HCL 44 din 20 Decembrie 2022
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    Carmen Roxana ANTONACHE                                            Secretar general al comunei,
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