ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 50/2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție:
"Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare
și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar,
comuna Vetiș, județul Satu Mare"
Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei Vetiș,
în calitate de inițiator, raportul compartimentului de specialitate și raportul comisiei de
specialitate a Consiliului local al comunei Vetiș,
Ţinând seama de prevederile art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico economice,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile HG 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,
Luând act de adresa MDRAP nr. 89.737 din 19.07.2017 privind demersurile necesare în
vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de
finanțare în cadrul PNDL 2017-2020,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. d) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie:
"Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare", faza
Contract de execuție, după cum urmează :
Total (fără TVA) :
612.665 lei, din care
- C+M:
540.130 lei
Capacităţi tehnice :
475 cămine pentru apometre
96 foraje de subtraversare de 7 m lungime
Durata de execuţie:
4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie:
"Înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare",
faza Proiect tehnic, după cum urmează :
Total (fără TVA) :
- C+M:

1.460.917 lei, din care
1.316.351 lei

Capacităţi tehnice : 716 racorduri de canalizare la Vetiș;
477 racorduri de canalizare la Oar
181 foraje de subtraversare de 7 m lungime la Vetiș
105 foraje de subtraversare de 7 m lungime la Oar
5.951 ml cămine de racordare din PVC 160 mm
Durata de execuţie:
8 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Vetiș.
Art. 4. Prezenta hotărâre abrogă HCL nr. 42/2017 a Consiliului Local al comunei Vetiş.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului
judeţului Satu Mare și se înaintează MDRAP București.

Vetiş la 20.09.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CODREA IONEL-DANIEL

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-12 , Nr. total al consilierilor absenţi- 3,Voturi pentru-12
Voturi împotrivă- 0 Abţineri-0

