ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞINTEREAG

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
,, ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA APELOR UZATE
MENAJERE DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS ŞI
CAILA, COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”,
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
Având în vedere:
- raportul nr. 2429 din 26.06.2006 întocmit de doamna Rus Zamfira –
referent în cadrul compartimentului urbanism al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Şintereag;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii
din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei pentru determinarea oportunităţilor
proiectelor;
- prevederile Ghidului de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a
infrastructurii în spaţiul rural, adoptat de către Comisia pentru
determinarea oportunităţii proiectelor;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii;
- prevederile art.40 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
- studiul de fezabilitate elaborat de S.C. ,,Consult Construct” SRL şi
indicatorii tehnico – economici ai proiectului ,, ALIMENTARE CU

-

-

-

-

-

APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA APELOR UZATE
MENAJERE DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII
DE JOS ŞI CAILA, COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL
BISTRIŢA – NĂSĂUD”;
prevederile art. 38 alin. (2) lit. ,,c”, ,,f”, ,,l”şi ,,m”din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art.6 din Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag
nr.2 din 30.01.2006 privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al comunei Şintereag;
avizul favorabil / nefavorabil al comisiei nr.1 pentru buget, finanţe
comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului public şi privat,
înregistrat cu nr. _______ din ________________;
avizul favorabil / nefavorabil al comisiei nr.2 pentru administraţie
publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului,
sănătate, învăţământ, cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură,
înregistrat cu nr. _______ din _____________;
avizul favorabil / nefavorabil al comisiei nr.3 pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului, comunicare şi integrare europeană înregistrat cu
nr._______ din _______________;
anunţul public nr.2431 din 26.06.2006 prin care se anunţă intenţia de
elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate al proiectului ,, Alimentare cu apă potabilă şi canalizarea
apelor uzate menajere din localităţile Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos
şi Caila , comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud” precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;
procesul verbal nr. 2432 din 26.06.2006 de afişare a anunţului
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate al proiectului ,, Alimentare cu apă potabilă şi canalizarea
apelor uzate menajere din localităţile Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos
şi Caila , comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud” precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;
procesul verbal nr. ________ din _________de dezafişare a
anunţului referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului
de fezabilitate al proiectului ,, Alimentare cu apă potabilă şi
canalizarea apelor uzate menajere din localităţile Blăjenii de Sus,
Blăjenii de Jos şi Caila , comuna Şintereag, judeţul Bistriţa –
Năsăud” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

În temeiul art. 46 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE.
Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului ,, ALIMENTARE
CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS ŞI CAILA,
COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”, pentru care se
solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul
rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, respectiv indicatorii
tehnico – economici prevăzuţi în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta
se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.
Art.3 Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului
legal al comunei Şintereag, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Şintereag.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei
Şintereag cu :
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
- Primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan.
PRIMAR,
IOAN BOB
AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA GABRIELA
Şintereag la 26.06.2006
Nr. 2430
I.A.G./I.A.G./15 ex./3 pg.
Hotărârea va fi adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Şintereag la _____________
Nr. ______
I.A.G./I.A.G./15 ex/3 pg.

VALOAREA TOTALĂ – INCLUSIV TVA
Valoarea totală a investiţiei 3,999.976,03 RON cu TVA echiv. La
1136938,22 EURO din care:
- construcţii – montaj 3.704.945,69 RON cu TVA echiv. la
1053079,90 EURO.
a) EŞALONAREA ( INV/C + M) – INCLUSIV TVA
Anul I
Valoarea totală 3,999.976,03 RON
C+M
3.704.945,69 RON .
b) DURATA DE REALIZARE
12 luni
-

c) CAPACITĂŢI
debit orar maxim apă : 21,02 l/s;
debit orar maxim canal: 16,82 l/s;
reţea de aducţiune + distribuţie apă: 17,221 ml;
cămine de vizitare apă: 57 buc;
reţea de distribuţie canal: 16,780 ml;

-

cămine de vizitare canal: 276 buc;
subtraversări DJ 151: 38 BUC;
subtraversări curs apă: 8 buc.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞINTEREAG

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
,, ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA APELOR UZATE
MENAJERE DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS ŞI
CAILA, COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”,
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
Având în vedere:
- raportul nr. 2429 din 26.06.2006 întocmit de doamna Rus Zamfira –
referent în cadrul compartimentului urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Şintereag;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii
din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei pentru determinarea oportunităţilor
proiectelor;
- prevederile Ghidului de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a
infrastructurii în spaţiul rural, adoptat de către Comisia pentru
determinarea oportunităţii proiectelor;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii;
- prevederile art.40 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
- studiul de fezabilitate elaborat de S.C. ,,Consult Construct” SRL şi
indicatorii tehnico – economici ai proiectului ,, ALIMENTARE CU
APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA APELOR UZATE

-

-

-

-

-

MENAJERE DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII
DE JOS ŞI CAILA, COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL
BISTRIŢA – NĂSĂUD”;
prevederile art. 38 alin. (2) lit. ,,b”şi ,,c”, alin.(4) lit. ,,c”, ,,d” şi ,,f”,
alin.(5) lit. ,,c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.6 din Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag
nr.2 din 30.01.2006 privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al comunei Şintereag;
avizul favorabil al comisiei nr.1 pentru buget, finanţe comerţ şi
servicii publice, administrarea domeniului public şi privat, înregistrat
cu nr. 2785 din 26.07.2006;
avizul favorabil al comisiei nr.2 pentru administraţie publică locală,
juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate,
învăţământ, cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură,
înregistrat cu nr. 2786 din 26.07.2006;
avizul favorabil al comisiei nr.3 pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului,
comunicare şi integrare europeană înregistrat cu nr. 2787 din
26.07.2006;
anunţul public nr.2431 din 26.06.2006 prin care se anunţă intenţia de
elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate al proiectului ,, Alimentare cu apă potabilă şi canalizarea
apelor uzate menajere din localităţile Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos
şi Caila , comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud” precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;
procesul verbal nr. 2432 din 26.06.2006 de afişare a anunţului
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate al proiectului ,, Alimentare cu apă potabilă şi canalizarea
apelor uzate menajere din localităţile Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos
şi Caila , comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud” precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;
procesul verbal nr. 2798 din 28.07.2006 de dezafişare a anunţului
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate al proiectului ,, Alimentare cu apă potabilă şi canalizarea
apelor uzate menajere din localităţile Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos
şi Caila , comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud” precum şi a
altor măsuri necesare implementării acestuia;

În temeiul art. 46 alin. (1) şi (2) lit. ,,e” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE.
Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului ,, ALIMENTARE
CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE
DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS ŞI CAILA,
COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”, pentru care se
solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul
rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, respectiv indicatorii
tehnico – economici prevăzuţi în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta
se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.
Art.3 Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului
legal al comunei Şintereag, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Şintereag.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei
Şintereag cu :
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
- Primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŢIBOCA NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA GABRIELA
Şintereag la 30.07.2006
Nr. 29
I.A.G./I.A.G./5 ex./3 pg
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri
prezenţi.

ANEXA NR.1 la Hotărârea Consiliului local
Şintereag nr. 29 din 30.07.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate al
proiectului ,, ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA
APELOR UZATE MENAJERE DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE
SUS, BLĂJENII DE JOS ŞI CAILA, COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL
BISTRIŢA – NĂSĂUD”, precum şi a altor măsuri necesare implementării
acestuia.
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZAREA APELOR
UZATE MENAJERE DIN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS,
BLĂJENII DE JOS ŞI CAILA, COMUNA ŞINTEREAG, JUDEŢUL
BISTRIŢA – NĂSĂUD”,

1. VALOAREA TOTALĂ – INCLUSIV TVA
Valoarea totală a investiţiei 3.999.976,03 RON cu TVA echiv. la
1136938,22 EURO din care:
- construcţii – montaj 3.704.945,69 RON cu TVA echiv. la
1053079,90 EURO.
2. EŞALONAREA ( INV/C + M) – INCLUSIV TVA
Anul I
Valoarea totală 3.999.976,03 RON
C+M
3.704.945,69 RON .
3. DURATA DE REALIZARE
12 luni
4. CAPACITĂŢI
- debit orar maxim apă :
- debit orar maxim canal:
- reţea de aducţiune + distribuţie apă:
- cămine de vizitare apă:
- reţea de distribuţie canal:
- cămine de vizitare canal:
- subtraversări DJ 151:
- subtraversări curs apă:

21,02 l/s;
16,82 l/s;
17,221 ml;
5 7 buc;
16,780 ml;
276 buc;
38 buc;
8 buc.

