ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSIUUL LOCAL

t\

HOTAR/IREA Ílr.L82 / 2o]-o
piuind aprobarea contractdii jínanlaii asigurarea ftnan|drii propií necesare
implementdii proiectului, persoana desemnatd sd reprezinte solicitantul tn rela{ia
cu autoitatea, pdnd Ia momenhll semndií contractului 9i aprobarea studiuluí de
din
fezabititate gi a indicatoilor tehnico-economici pentru obiectiuele de inuestitii
ín
cadrul proiectului ,,Extindere gi modernizare retea de canalizare menajerd
Municipiul Gheorgh.eni"
Consiliul Local al Municipiului Gh.eorgheni,
in gedinla extraordinará, linutá la data de 1o noiembrie 20lo'
avánd in vedere:
Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni

inreg. sub

nr.8902l2OIO;

Raportul de sPecialitate al Direc{iei tehnice din cadrul aparatului de
inregistrat sub
Gheorgheni
municipiului
specialitate aI Primarului
nr.8903l2OLO;
H.C.L. 11r.36l2OIO, privind aprobarea Programului de investilii publice al
municipiului Gheorgheni pe anul 2olo, cu modificárile si completárile
ulterioare;
rapoartele comisiilor de specialitate
Gheorgheni;

constituite

din cadrul

Consiliului

Local

Administrarea patimoniului, buget, finan{e, crearea surselor de uenihtri
propii;
- Dezuoltarea economico-sociald, elaborarea politicii industriale si agrare,
spijinire a iniliatiuei p articulare, dezuolt are regionald;
- IJrbanism,
conseruarea
protec{ia mediului,
teritoiului,
amenajarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd;
- Seruicií publice;
Luánd in considerare prevederile:
al
- Hotárárii Guvernului
privind aprobarea conlinutului-cadru
nr.28l2oo8
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum 9i a
structuríi gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investifii gi lucrári de intervenlii, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
- art.44, alin. (1) din Legea nr' 273 /2006, privind Íinanlele publice locale, cu
modiÍicárile Ei completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 36, a1in. (2) lit. b) qi. alin.(a) t. d) Ei ale art. 45, alin. (2)
1it. e) coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 2I5l2OOI privind
administralia publicá 1oca1á,republicatá, HoTARÁ$?,E:
_
Se aprobá incheierea in termenul prevázut, prin reprezentantul 1egal
Art.1
Gheorghe ní, dI. Mezei Jdnos, a contractului pentru Íinanlare
al Municipiului
nerambursabilá.
Gheorgheni in rela1ia cu
Art.2 _ Se aprobá reprezentarea Municipiului
Administralia Fondului pentru Mediu de cátre reprezentantul legal al Municipiului
pentru
Íinanlare
contractului
semnárii
páná
la momentu]
Gheorgheni,
nerambursabilá.

Art.3 - Se aprobá punerea la dispozilie pentru realizarea proiectului: terenul
in suprafa!á de 250.oo0'o0 mp, identiÍicat prin anexa nr'8 din H.G. 1351/2001.
Att.4 _ Se aprobá studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivele de investilii din cadrul proiectului ,,Extlndere 9í moderntzare
conform anexei la
menaJerd tn Munlclplul Gheorghen? ,
ret,ea de canallzare
prezenta hotáráre;
Art.S -Se aprobá angajamentul privind intocmirea documentaliei de achizilie
publicá, otganrízaÍea qi derularea procedurii de achizilie publicá 9i realizarea
lucrárilor ín conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice;
Art.6 - Se aprobá asigurarea gi sus|inerea unei contribulii financiare ;i/sau
ín naturá necesare implementarii proiectului ,Extlndere gí modernízare relea de
Gheorghení", in cuantum de 1.1o5'293 mii
canallzare menaJerő in Munlclpiul
lei.
Art,7 _ Prevederile prezentei hotárári vor Íi duse la indeplinire de cátre:
Direclia tehnicd din cadrul aparatului de
PrimaruI Municipiului GleorgLteni,
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.8 - Prezenta hotáráre se transmite la Institulia prefectului - judelul
Harghita, 9i se comunicá cu: PrímaruI Municipiului Gtrcorg|rcni, Direc(ia tehnicd _
Biroul achi.zilii publice, inuestilii programe gi proiecte, Direclia economicd din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.9 - Pentru urmárirea indeplinirii prezentei hotárári s.a oferit consilierul
Sikó GguIa-Le uente.

Gheorgheni, la 10 noiembrie 20IO.
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Suciu Gabor
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Anexá
Ia H.C.L. nr. 182/ 2010

CONSILIUL LOCAL GHEORGHBNI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMTCI
pentru obiectivul de investilie
,,Extindere Eí modernízare re(ea de canq,lízare menajerd. i,n
Municíp íul Ghe o rg he ní,,

1)

2)

3)
4)

Valoarea totald.(INV), inclusiv TVA:
din care
construclii Ei montaj C+M :
E7alonarea inuesti{leí(INV/C+M), fárá TVA:
anul I:

illl ili

12.082,760 lrrli lei
IO.293,652 mii lei
1 . 9 18 . 2 4 0I r . 2 O 7 . 3 s 0lei
4 . 6 7 8 . 6 0 8I 4 . 2 4 r . 3 2 Olei
3 . 1 6 8 . 0 0 51 2 . 8 s 2 . 6 1 0lei

Durata de reali.zare: 36 luni
Capacita{i_ in unitá[i ttzice si valorice
a) Refea de can alizare gravita{ionalá: 4 1 . 0 3 6 k m
b) Re{ea de canalizare sub presiune: 5 . 6 0 8 k m
1Obc
c) Stafii de pompare:
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