
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOGAL AL
COMUNEI GIROV

HOTARAREA

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

"Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Girov, judetul Neamt"

precum si a altor masuri necesare lmplementarii acestuia

ln temeiul art.46 alin.('1)din Legea administratiei publice locale n.21512OO1 ,cu
modificarile si completarile,

analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru

aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,

luand act de Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28120'13 pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,

luand act de Ordinul nr.199/20'14 privind mcdificarea si completarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de LJrgenta a
Guvernului nr.28/20'13 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala,aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr.'1 85/201 3,

luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.2812008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului qeneral pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii,

linand seama de prevederile Legii nr.27312006 privind fnantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare,

analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului

"Extindere retea de alimentare cu apa in Comuna Girov, judetul Neamt"



avand in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c),f),|) sl m),art.68 alin.(1)

lit.b),precum si pe cele ale art,128 din Legea administratiei publice locale nr.215/200'1,cu

modiiicarile si completarile,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROV adopta prezenta hotarare

Art.l- Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului "Extindere retea de

alimentare cu apa in Comuna Girov, judetul Neamt"

pentru care se soliciia finaniarea in baza Programului National de Dezvoltare Locala

instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.28/201 S,respective indicatorii tehnico-

) economici dupa cum urmeaza:

a) valoarea totala a investitiei (cu TVA) = 7,038.413 LEI

din care C+l\4 (inclusiv TVA) = 6,118.890 LEI

utilaje (inclusive TVA) = 2,546.682 LEI

b) Lungime retea =22,275km

Scurte prezentare a solutiilor tehnice :

o rezervor inmagazinare apd de 200mc = 2 buc

o stalii de pompare = 2 buc avand Q < 11 Ussi h<30m
o relea de distribuiie in lungime totala de 22,275 km

o anexe administrative giimprejmuiri = 1250 ml

Prin€halele caracteiislia! ii i;dicaiori tehnici pentru:
)

rezervorul de inmagazinare a apei
o capacitate (mc) =200mcx2buc

stalii de pompare = avand Q < 11 l/s si h<30m
o iniltime de pompare (necesar - m) < 30 m

- relea de distribulie
o lungime (m) = 22.27s ml

anexe administrative gi imprejmuiri
o container administrativ (buc.)= 2 buc
o imprejmuiri (m) = 1250 ml



Art.2 - Orice cheltuieli neeligibile impuse ds implementarea proiectului
prevazut la art.'1,precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta
din veniturile proprii ale bugetului local.

An.3 - Cu aduceraa la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
Comunei Girov

Aft.4, Prezenta prin gdja secretarului Consiliului l,ocal Girov se comunica
lnstituliei P€fectului Judetului Neamt in vederea exercitilrii controlului de legalitate si
biroului financiar - contabil pentru luare la cunostinta si aducere la lndeplinire.
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