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JUDEŢUL SATU MARE  

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
__________________________________________________________________________ 

 
  HOTĂRÂREA  Nr. 46 / 26.09.2017 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea beneficiarului   la obiectivul 

de investitii ” Extintere reţea de canalizare şi racorduri canalizare  în Comuna apa, localităţile 

Apa şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform documentatiei tehnice  , prezentata in Anexa 

nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 26.09.2017 
 Având în vedere: 
- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată 
şi completată ; 
- prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- Hotararea 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 si Ordinul nr. 
863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investitii si lucrari de interventii" cu modificarile si completarile ulterioare ; 
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”  coroborate cu  şi art.45 alin.(2)  lit.”a” din 

Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
          Art.1. Se  aproba indicatorii tehnico-economici si cofinantarea beneficiarului   la 

obiectivul de investitii ” Extintere reţea de canalizare şi racorduri canalizare  în Comuna apa, 

localităţile Apa şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform documentatiei tehnice  , prezentata in 

Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.       
         Art.2  Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Apa. 
         Art.3. Prezenta se comunică cu:  
      Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare 
      Compartimentul financiar-contabil 
      Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul propriu. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, respectiv ale art.98 

din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în 

funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: ___,  Nr.consilieri absenţi: __. Voturi pentru: ___,  Voturi 

împotrivă: 0, Abţineri: 0.  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       
         
Blaga Luminiţa - Gabriela                                                                Secretar U.A.T.                   
                                                                                                        Moldovan  Vasile   

 



 

                                                                                                     Anexa1 la HCL 46/ 2017 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

privind abrobarea S.F.-ului "Extindere retea de canalizare si racorduri canalizare,in 
Comuna Apa,localitatile Apa si Someseni,Judetul Satu Mare" 

 
I.Indicatori tehnici 

              Date tehnice ale lucrarii 
1.Caracteristicile geofizice ale terenurilor de amplsament este: 
     Perimetrul cercetat este situat in zona cu adancimi minime de inghet de 80-90 cm in 
conformitate cu STAS 6054-77, iar potentialul seismic al regiunii se caracterizeaza printr-o 
valoare de varf a acceleratiei terenului ag= 0.10 si o perioada de control  a spectrului de raspuns 
Tc =0.7 sec. 
2.Caracteristicile principale ale constructiilor 

Solutia tehnica pentru realizarea investiţiei prevede: 
-lungime retea canalizare gravitational-6350 m; 
-lungime retea canalizare refulare(pompata)-505 m; 
-numar racorduri de canalizare-197 buc; 
-5 statii de pompare; 

    Utilitati 
-racord electric pentru statiile de pompare. 
II.INDICATORI ECONOMICI 

Valoarea totala a investitiei:  inclusiv TVA  5.762.716 lei 
         1.391.759 euro 
  
Din care C+M :   inclusiv TVA  3.686.469 lei 
         936.901 euro 
  
Capitolul 1, Capitolul 3 cu exceptia PT+DE, Capitolul 5.1.2,Capitolul 5.2 si Capitolul 6 

nu se finanteaza de catre Minister, se vor finanta de catre beneficiar. 

 
Valoarea de cofinantare este de: inclusiv TVA  174.477 lei 
         38.224  euro 
  
Finantarea investitiei: Finantarea investitiei se face din fonduri de la Bugetul de stat prin 

Programul National de Dezvoltare Locala din domeniul specific “PNDL 2”  
  
Preşedinte de şedinţă                                                         Secretar 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela                                             Moldovan Vasile 

 

 

 

 


