ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în
comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 25.04.2017
având în vedere:


art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;



art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;



art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;



art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;



art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;



Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;



raportul de specialitate întocmit de compartimentul Fonduri Europene din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Minastirea;



raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;



oportunitatea accesarii fondurilor europene din Programul National de Dezvoltare Rurala
2014-2020, program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, submasura 7.2. – Investitii in crearea si
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica



tehnico economica faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Extindere reţea
de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi



necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. ___/__.__2017 privind

aprobarea documentatiei faza studiu de

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „Extindere
reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”;

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Extindere reţea de canalizare şi staţie de
epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului (eligibile şi neeligibile, inclusiv sumele necesare
pentru cofinanţarea acestuia, dacă va fi cazul) se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum
și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia Iancu Marian
Mugurel, în calitate sa de ordonator principal de credite.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Minastirea.
Art. 7. Secretarul comunei Minastirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Veșteman Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 36
Data: 25.04.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți și 15 în
funcție

Anexa la Hotărârea nr. 36/25.04.2017

Nr
1
Nr

Numarul locuitorilor deserviti de proiect
Populatie deservita de proiect
Justificare
Conform breviarului de calcul din documentatia
1000
tehnico-economica

Strada

Agenti economici deserviti de proiect
Denumire agent
Activitatea desfasurata
economic

1

Al. Sahia, 278

SC MECANTU SRL

5030-comerţ cu piese şi accesorii pt. autovehicule

2

Al. Sahia, 286

SA CORNĂŢEL

0111-cultura cerealelor

3

Al. Sahia, 286

SA MOSTIŞTEA

4

Al. Sahia, 291

SC KATIM IMPEX SRL

5

Al. Sahia, 333

SC VIVIANNE MODE SRL

6

Flacăra, 960

SC GIIF SRL

7

M. Basarab,
190

PFA CULEA ANGHEL FLORINA

8

Oltenitei 36

I.I Costache D. Valerica

9

Olteniței, 1

SC ICOM OIL SRL

10

Olteniței, 10

SC SAMA SRL

0111-cultura cerealelor
4711 comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate,cu vânzarea predominantă de produse
alimentare,băuturi şi tutun
4711 comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate,cu vânzarea predominantă de produse
alimentare,băuturi şi tutun
Comercializarea bunuri industriale de de
construcţii,combustibil foc
4711 comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate,cu vânzarea predominantă de produse
alimentare,băuturi şi tutun
4723 - comert cu amanuntul al pestelui crustaceelor si
molustelor in magazine specializate
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule în magazine specializate
5211-comerţ cu amănuntul

11

Olteniței, 37

PF STAN PETRE

9302-Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

12

Olteniței, 37

PFA TOMA SUZANA

13

Olteniței, 37

SC RUCSAL INSTAL SRL-D

14

Olteniței, 61A

15

Olteniței, 69

SC EDEL WEISS INVESMENT
GROUP SRL

16

Olteniței, 69

SC FLONIC CONSTRUCT SRL

17

Olteniței, 69

SC HILCOM-TRIDENT SRL

18

Olteniței, 74

SC FLORIS ROX

19

Olteniței, 75

SC CLAUDIU INVEST SRL

9602 – coafură şi alte activităţi de înfrumuseţarte
4778 – comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în
magazine specializate
5012-vulcanizare
4711 comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate,cu vânzarea predominantă de produse
alimentare,băuturi şi tutun
4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
5231-comerţcu amănuntul al produselor farmaceutice
4711 comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate,cu vânzarea predominantă de produse
alimentare,băuturi şi tutun
5211-comerţ cu amănuntul

20

Olteniței, 76

SC ANDA SRL

5211-comerţ cu amănuntul

21

Olteniței, 78

COOP CONSUM

22

Olteniței, 78

SC AGROCOMERŢ SUD SRL

23

Olteniței, 78

SC BADY DESING SRL

5211-comerţ cu amănuntul
5230 – comerţ cu piese de schimb şi accesorii pentru
autovehicule
4776 – comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
semințelor, comerț cu amătuntul al animalelor de
companie și a hranei pentru acestea, în

SC HARICRIS COM SRL

magazinespecializate.
24

Olteniței, 82

SC AF TEHNOFARM SRL

25

Olteniței, 84

SC MELINA COMPANY SRL

4773 -comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
în magazine specializate
5211-comerţ cu amănuntul

26

Olteniței, 92

SC MARIOR SRL

5211-comerţ cu amănuntul

27

Văcărești, 353

SC PELMUŞI SRL

5211-Comerţ cu amănuntul

Nr

Institutii de interes public deservite de proiect
Strada

1
2

Denumire institutie

M. Basarab,
185
Oltenitei 40

Nr
Strada

Biserica Sfatntul Mare Mucenic Dimitrie
Post Politie Minastirea

Alte categorii de beneficiari deserviti de proiect
Denumire
Categorie

1

Oltenitei 37

Bloc locuinte Minastirea

Locuinte individuale

2

Oltenitei 3

C.M I Vlad Mariana Paula

Servicii medicale

Caracteristicile tehnice ale proiectului:
 Reţea de canalizare: 8.178 ml;
 Staţii de pompare ape uzate: 3 buc
 Statie de epurare: 130mc/zi.
 Executie 100 ramificarii care vor facilita racordarea a 300 de gospodarii.

Durata de realizare:
Durata de realizare a investiţiei este de 24 luni de la semnarea contractului de finantare.
Potențialul economic al investitiei
Intregul proiect deserveste un numar mare de agenti economici si va genera un cadru
favorabil de atragere a investitiilor locale si astfel s-ar putea genera crearea unor locuri de
munca stabile. Deasemenea proiectul raspunde cerintelor regionale de crestere economica si
respecta cerintele nationale de dezvoltare durabila.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Veșteman Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion

