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HorAnAnp
Privind aprobarea realizirii investi{iei -,,Extindere retea de alimentare cu apa potabila

in comuna Gura Vaii, judetul Bacau'o

Consiliul local al Comunei GURA VAII, jude(ul Bacau,intrunit in qedinfi

ordinari de lucru , la data de 26.02.2021.

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Gura Vaii prin care se arati necesitatea
adoptdrii proiectului de hotdrdre prezentat de cdtre d-ul primar al Comunei GURA VAII;

- raportul de specialitate al Comparlimentului de Resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Gura Vdii.

- raportul de avizare al Comisiei nr.l de pe l6ng[ Consiliul l,ocal al comunei Gura
v[ii:

- Prevederile HG nr. 2812008 privind aprobarea structurii devizului general si a
metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii.

- Prevederile art. 46 alin.3din [,egca nr 27312006 - privind tinantele publice locale.
-votul Consiliului Local Gura vaii. astf-el t Q..penrru., O ..ab1ineri". C_

..impotriva..
Potrivit dispozi{iunilor art. 129, art.l33, alin. 2, art.l39 qi art.l96 din O.U.G. nr.

5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si completlrile ulterioare,

uorAnAgrE:
Art. 1 Aproba realizarea investiliei ,,Extindere retea de arimentare cu apa potabila

in comuna Gura vaii, judetul Bacau" care este necesard qi oportund.
Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-econonrici ai investitiei

alimentare cu apa potabila in comuna Gura vaii, judetur Bacau"
fbce parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se confirmd c5 numlrul de locuitori al comunei GURA VAII este de 4.711
locuitori.

Art. I Se confinni cf, lucrdrile de cofinantare sunt prevdzute in bugetul local pe
perioada de realizare a investiliei.

Art. 5 cheltuielile de rnentenan{a gi gestionare a investiliei
Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioada
data la care investilia va f.i data in exploatare.

Art. 6 Investi{ia prev6zut6 la art. I face parte din Strategia de Dezvoltare local[ a
conrunei GIIRA VAII pentru perioada 2O2l-2027.

Art.7 intre{inerea Ei exploatarea retelelor se va face in contbnnitate cu
in vigoare privind condiliile de exploatare gi a normelor de medir.r.

reglement[rile

Art. 8 Se numeqte reprezentant legal de proiect. Domnul Silviu Tinei, Primarul
cornunei GURA VAII.

Art. 9 Primarul comunei qi compartimentul financiar - contabil vor lua mdsurile
necesare qi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

,,Extindere retea de
confbrnr Anexei" care

se vor asigura de citre
de cel pulin 5 ani de la



Art. 10 Se confirmi cd lucrarile prevdzute
al comunei.

Art, ll Se conllrmd cd valorile neeligibile
local al comunei.

Art. 12 Prezenta hot[rAre se comunic[ . prin grija secretarului general: Institufiei
Prefectului - Judelul Bacdu. Primarului comunei Gura Vdii, Biroului Buget. Finanfe qi

Contabilitate gi la cunoqlinfd publica. prin afiqare in Monitorul Otlcial l,ocal.

Indicatori tehnico - economici ai investitiei:

/ Lungime retea alimentare cu apa - 6000 m

'. Lungime aductiune - 2400 m
"r Rezervor inmagazinare - 300 nrc - I buc

'F Statie tratare 20 mc lzi - I buc

. Statie pompare - 1 buc

r Bransanrente 144 buc

'. Valoarea totala a investitiei: 1 1.645.039,50 lei cu TVA (confbrm deviz general

anexat)

Preqedinte de qedin{5,
TATARU DUMITRU - DAN

fac parle din inventarul domeniului public

ale proiectclor vor li suportate din bugetul

Contrasemneazi
Secretar General,

Vrff ncean u, Alice -f ristina

dn',1

Nr.28
Din 26.02.2021



li Ni. x [1

rrd , ,i ;l /t t' o*' ,,)02 ILlr^ rt / 
" 

/.-

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizirii obiectului
Extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna Gura Vaii, judetul Bacau

CHELTUIETI PENTRU

CAPITOI-UL 1

CAPITOTUT 2

CAPI UL3

AMENAJAREA TERENULUI

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

menajSri pentru proteclia mediului 5i aducerea terenului la

pentru relocarea/proteclia utilit;!

CHETTUIETI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILoR NECESARE oBIEcTIVULUI
TOTAL CAPITOL 2

CHELTUIETI PENTRU PROIECTARE SI ASISTEN

1. Studii de teren
tul asupra mediului

ficarea performanlei energetice Si auditul energetic al

2. Studiu de

3. Studiu de fezabilitate/documentalie de avizare a lucrdrilor de

5. Verificarea tehnicS de calitate a proiectului tehnic Si a

6. Proiect tehnic

de proiect pentru obiectivul de investitii
2. Auditul financiar

rtea proiectantului
1.1. oe oerioada de executie a I



Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
amul de control al lucrdrilor de execulie, avizat de cdtre

7.521.827,91 9.531.410,91
Montaj utilaje, echipamente 1.7.637,50
Utilaje, echipamente tehnologice 5i func!ionale care necesit

t1.6.375 728.875
Utilaje, echipamente tehnologice 5i funclionale care nu necesi

Lucriri de construclii gi instala!ii1. Lucriri de construclii gi instala!ii aferente organizirii de

2. Cheltuieli conexe organizdrii gantierului

1. Comisioanele 5i dob6nzile aferente creditului bdncii

2. Cota aferent5 ISC pentru controlul calitSlii lucrdrilor de

pentru controlul statului in amenalarea

teritoriului, urbanism $i pentru autorizarea lucrdrilor de

Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC

axe pentru acor contorme $i autorizalia

tuieli pentru informare Si publicitate
TOTAL CAPITOT 5

tirea personalului de e

TOTAL GENERAL 1.843.159,41
DINCAREC+M 1.501.859,41 10.032.598,41

CAPITOLUL 4
CHELTUIETI PENTRU INVESTI

CAPITOTUL 5

ALTE CHELTUIELI

CAPITOTUL 6

CHETTUIELI PENTRU DAREA EXPTOATARE

BUGET DE STAT

BUGET LOCAL

L7.249.473,41 RON CU TVA
395.566.09 RON CU TVA

COMUNA GURA VAIIJUDETUL BACAU

PRIMAR
SC HYDRO NG SRL
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