ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul
Călăraşi” in vederea accesării fondurilor guvernamentale din Programul Naţional de
Dezvoltare Locala
Având în vedere:


prevederile art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;



prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;



prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;



prevederile art. 21 lit. b) şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;



prevederile art. 1 alin. (2) lit. a şi lit. e), art. 35 alin. (1), alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) şi art.
41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;



prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) - d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. e),
alin. (6) lit. a) pct. 2 şi pct. 13, art. 119 - 120 şi art. 123 -124 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



prevederile art. 5 lit. c) şi art. 8, art. 22, art. 24 şi art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr.
47/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,



prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;



referatul de aprobare al primarului comunei MÎNĂSTIREA, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 4183/24.08.2016;



raportul de specialitate al compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea, înregistrat sub nr.
4824/24.08.2016;



raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;



având în vedere oportunitatea accesării fondurilor guvernamentale din Programul
Naţional de Dezvoltare Locala, program finanţat de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, analizând documentaţia tehnică faza studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii. “Extindere reţea de canalizare şi staţie de
epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”, elaborată de ADYDEN CONSULT
SRL-D, Călărași
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat în titlu, astfel:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Extindere reţea
de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”, cuprinşi în
documentaţia studiu de fezabilitate elaborată de ADYDEN CONSULT SRL-D, Călărași,
prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
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Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 3/21.07.2016
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
”Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Mînăstirea,
judeţul Călărași”
1.Indicatori economici:
Nr.
Crt
0

Denumire capitole si
subcapitole de cheltuieli
1
TOTAL GENERAL
Din care C+M
(1.2,1.3,2,4.1,4.2 si 5.1.1.)

mii lei
2
4,369.23

mii euro
3
969.37

mii lei
4
873.85

Valoare inclusiv
TVA
mii lei
mii euro
5
6
5,243.07 1,163.24

3,270.23

725.54

654.05

3,924.27

Valoare fara TVA

TVA

870.65

2. Durata de realizare: 17 luni;
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
 extindere reţea de canalizare pe strazile: Ion Creanga, Belsugului, Cornatel, Vacaresti,
Oltenitei N, Oltenitei S, Morarilor, Petre Ispirescu, Condorului, Matei Basarab,
Alexandru I. Cuza, George Enescu, Nicolae Balcescu, Flacara, Prunului, Marasesti 1,
Marasesti 2, Barbu Stirbei, Libertatii, Zorilor;
 lungime reţea canalizare: 8.187 ml.
 Staţii de pompare ape uzate: 3 buc
 cămine de vizitare: 170 buc.
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