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CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUT,

vAr.cnA

norAnAnnA

NR.22

Privitoare la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii
prin foraj de mare

:

66Extindere canalizare si imbunatatire sursa de captare apa
adancimeoo.

Consiliul Local al Comunei Alunu, judetul Valcea, intrunit in qedinla extraordinard
din data de 11 .04.2019,Ia care participd un numdr de 10 consilieri din numdrul total de
13 consilieri in funcfie;
Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu nr. 16106.03.2019, prin care
d-na Bumbar Denisa-Maria a fost aleasb preEedintele qedinlei;
Avdnd in vedere:
- referatul inregistrat sub nr. 4229 din 08.04.2019, intocmit de d-na Mosor Elena,
consilier primar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alunu, Judeful
Vdlcea, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investitii "Extindere canalizare si imbunatatire sursa de captare apa prin foraj de mare

':'

adancime".
- expunerea de motive inregistratd sub nr.4230 din 08.04.2019, intocmitb de primarul
comunei Alunu, Judelul V6lcea;
Avdnd in vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Alunu, Judelul Vdlcea;
Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul lega1it6lii a proiectului de hotirdre
intocmit de secretarul comunei Alunu;
AvAnd in vedere prevederile alin. (1) si (2) aIe art. 4l al Legii finanlelor publice
locale nr. 27312006, modificatd gi completat5; prevederile Legii 21311998 privind
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea
Guvernului nr. 90712016, privind aprobarea conlinutului-cadru al documentaliei tehnico-

economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de interven{ii ;
prevederile Ordinului 185112013 privind aprobared Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentb a Guvernului lr. 2812013 pentru
aprobarea Programului National de Denroltare Local6;
In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind,administralia publicd
local6, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nUm51 de l0 voturio

,.'

emiteurmdtoarea:

,i

r
I

I

F

-

norAnAnn
Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii
66Extindere canalizare si imbunatatire sursa
de captare apa prin foraj de mare
adancimet'.
Documentatia tehnico- economica este intocmita de de SC TERA SOLUTION
SRL , dupa cum urmeaza :
Indi catori financ iari

:

> VALOARE TOTALA :
> TVA
> TOTAL

12667834,84 lei fara TVA;
2389337,16 lei
15057172,00 lei TVA inclus.
Din total cu TVA inclus in conformitate cu prevderile Ordinului

1651

12013, art.8, alin.1:

Cheltuieli eligibile :14379796,94lei ce se vor finanta din Bugetul de Stat
Din total cu TVA inclus in conformitate cu prevderile Ordinului 1851 12013
, att.8, alin.3.
Cheltuieli neeligibile :677375.06 lei ce se vor finanta din Bugetul Local.

Indicatori tehnici
1. Statii pompare buc.14

2. Statie epurare bucati 1
3. Retea canalizare 14310 ml
4. Foraj sursa captare buc 2.
Art. 2. Orice modificare a indicatorilor tehnico

-

economici aprobati, va fi

prezentata in plenul Consiliului local, in vederea actualizarii acestora.
Aert.3. Consiliul Local Alunu va asigura frnantarea din bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat cat si a cheltuielilor
eligibile care depasesc suma inscrisa in Contractul de finantare.

Art. 4. Primarul localitalii Alunu, Judelul

Vdlcea, va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri, inform6nd Consiliul Local asupra modului
de indeplinire.
Art.s. . Prezenta hotdrdre se va comunica: Instituliei Prefectului- Judelul Vdlcea,
primarului comunei Alunu, compartimentului Contabilitate gi Inspeclie Fiscali din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alunu, Judelul Vdlcea,
Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei Publice, se va afiqa la sediul
Consiliului Local Alunu qi pe site-ul comunei Alunu.
Alunu la:
11.04.20t9
Contrasemneazd",
Secretar,

Boeangiu Lum
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