ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

HOTĂRÂREA
NR. 4 DIN 31.01.2019
privind modificarea HCL nr. 77 din 30.10.2017 privind aprobarea
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL
HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ ”
Avand in vedere Raportul de specialitate întocmit de responsabilul cu achizițiile publice din
cadrul primăriei și a Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție;
Avizul Comisiilor de specialitate a Consililui Local privind in totalitate proiect de hotarare
Având în vedere prevederile HG nr.907/2016 privind aprobarea structurii devizului general si a
metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii.
Având în vedere prevederile art.46 alin.3din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale - republicată;
Consiliul Local al Comunei Moldoveni, judetul Neamț ,
HOTARASTE :
Art.1 Anexa din HCL nr. 77 din 30.10.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ
ȘI CANALIZARE ÎN SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ ” se
înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, autorităţilor şi
persoanelor interesate, care va asigura şi publicitatea acesteia.

PRESEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier,
Ioan CÂMPANU
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

ANEXA
LA H.C.L. NR. 77 din 30.10.2017
INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL
HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ ”,

In mii lei / euro la cursul 4.5975 lei /euro al BNR din 26.10.2017
1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv tva) 8.141.291 lei/ 1.770.808 euro
din care C+M 6.433.658 lei/ 1.399.382 euro
2. Sursa de finantare - de la Bugetul de stat, fonduri nerambursabile si alte surse legal constituite
3. Esalonarea investitiei:
ANUL
LEI FARA TVA
EURO FARA TVA
I

6.608.437 lei

1.437.398 euro

Durata de executie lucrari: 24 luni
4. Indicatori tehnici:
a. retea de alimentare cu apa compusa din:
- captare apa prin intermediul a 3 puturi forate de medie adancime H=40 m/put, aceste puturi se
afla situate la o distanta mai mare de 300 ml de orice sursa de poluare: rampe de gunoi, statie de
epurare, ferme zootehnice;
- retea de aductiune din PEHD DN 75-140 mm PN 25;
- rezervor de inmagazinare principal suprateran metalic V=300 mc, statie de clorinare cu
hipoclorit si de tratare complexa a apei, situat la cota 408m;
- retea de distributie apa din PEHD DN 90-160 mm, PN 16-10;
- hidranti de incendiu exterior supraterani;
b. retea de canalizare compusa din:
- retea de canalizare gravitationala realizata cu teava PVC SN 4, Dn 250mm;
- statie de pompare ape uzate menejare din beton prefabricata sau din PAFS echipata cu 2 pompe
de ape uzate tip vortex sau s-tube sistem de automatizare si tablou de forta;

- retea de canalizare sub presiune Dn 110 mm PN6;

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
Ioan CÂMPANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

