
                        ROMÂNIA 
             JUDEŢUL IALOMIŢA                     

      CONSILIUL LOCAL 
 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 

HOTĂRÂRE             
privind actualizarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenție 

(D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţie  
„Consolidare, extindere și amenajare Casă de Cultură, oraș Căzănești, jud. Ialomița” 

 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25 MARTIE 2021, 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 1511 din 08.03.2021 al Primarului orașului Căzăneşti; 
 - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) la obiectul de 
investiție „Consolidare, extindere și amenajare Casă de Cultură, oraș Căzănești, jud. Ialomița” 
elaborată de S.C. Design Group S.R.L Slobozia potrivit proiectului nr. 442/40/2020; 
 Examinând: 
 -  raportul Compartimentului Investiţii, Achiziţii Publice și Protecția Mediului nr. 1526 
din 09.03.2021; 
 - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 
public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT – comunicare online nr. 11 din 22.03.2021; 
 - avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico - financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes 
local, realizarea lucrărilor publice nr. 8 din 22.03.2021; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 9 alin. (4 și art. 10 alin.(1) – (2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu cele ale alin. (4) lit. d) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) lit. b) și ale 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 documentaţia tehnico – economică a obiectivului de investiţie 
„Consolidare, extindere și amenajare Casă de Cultură, oraș Căzănești, jud. Ialomița”, 
actualizată, faza D.A.L.I. prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici ai obiectivului de investiţie 
„Consolidare, extindere și amenajare Casă de Cultură, oraș Căzănești, jud. Ialomița”, după 
cum urmează:  

 



 
 
 

a) indicatori maximali, valoarea totală a obiectivului de investiții: 
                                                                                 Obiectiv proiectat (lei)       
   -  valoare totală (INV), fără TVA                                3.427.207 
                    din care C+M                                                 2.658.144 
 
                                                                                          Obiectiv proiectat (lei)       
   -  valoare totală (INV), inclusiv TVA                               4.070.613  
                    din care C+M                                                 3.163.191 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități 

fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții sunt de ordin funcțional și 
constau în: 

Consolidarea Casei de cultură existente și amenajarea ei în trei corpuri: 
- Corp A, la stradă, spre nord, aferent acces principal, P+1; 
- Corp B, sala propriu-zisă, parter înălțat; 
- Corp C, anexe aferente funcționării normale a clădirii, parter 
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 

funcție se specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții – nu este cazul; 
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiție, exprimată în luni  –  24 luni. 
Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 27.06.2017 

privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenție (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiție „Consolidare, extindere 
și amenajare Casă de Cultură, oraș Căzănești, jud. Ialomița” își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la 
cunoștință publică. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului 
Căzănești, Compartimentul Investiţii, Achiziţii Publice şi Protecţia Mediului precum și 
Compartimentul Contabilitate, Salarizare cărora le va fi adusă la cunoștință prin grija 
secretarului general al U.A.T Căzănești. 

 
          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                            Secretar General al UAT, 
            DRĂGOI OCTAVIAN                                     OANCEA GEORGETA 
 
 

    
 
 
 
  
 
Nr. 30 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 25.03.2021 
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