ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNAMICFALAU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnice-economici actualizaţi la obiectivul de
investiţii" Reabilitarea sistemului de apa a Comunei Micjalau,judetul Covasna"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALĂU,JUDEŢUL COVASNA
Intrunit în şedinţa sa ordinară din luna ianuare 2018
Examinănd proiectul de hotărăre privind aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico -economici pentru investiţia " Reabilitarea sistemului de apa a Comunei
Micjalau,judetul Covasna" iniţiat de primarul comunei Micfalău
Analizănd raportul de specialitate cu nr
52 /2018 prin care propune
actualizarea indicatorilor tehnice-economici la obiectivul de investiţii Reabilitarea
sistemului de apă potabilă a comunei Micfalău,judetul Covasna
Luănd în considerare Hotărărea nr 11/28 februarie 2017 al Consiliul local
Micfalau,privitoare la participarea comunei Micfalău ,la Programul Naţional de
Dezvoltare locală,pentru realizarea obiectivului Reabilitarea sistemului de apă
potbailă a comunei Micfalău,judetul Covasna ,precum si Hotărărea nr 41/23.10 2017
al Consiliul local Micfalău ,privind aprobarea executării lucrărilor
aferent
documerntatiei ,Hotărărea nr 42/23.10.2017 privind asigării finanţării de la bugetul
local unele categorii de cheltuieli aferente lucrării documentatiei ,care nu se
finanţează din bugetul de stat prin PNDL
Potrivit prevederilor art 9 alin(l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr
28/2013 cu modificările ulterioare,art 5 lit a din Normele metodologice de aplicrare
aprevederilor OUG nr 28/2013 pentru aprobarea Programului National de
Dezvoltare Locala
In temeiul rt 36(2) pct 4(f),pct (6) lit a,pct 14,art 45(2) lit d si art 115 alin (1) lit b
din Legea 215/2001privind administraţia publică locală,republicată
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HOTĂRĂSTE,
Art 1 - Se aprobă indicatori tehnico-economici actualizaţi la obiectivul de
investiţii "Reabilitarea sistemului de apa a comuneiMicfalau,Judetul Covasna
conform devizului general actualizat, după cum urmează
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Art 2 - Se aprobă anexa 3 ,solicitare de finanţare prin Programul naţional de
dezvoltare locală a obiectivului de investiţii Reabilitare sistemului de apă a comunei
Micfalău pentru anul 2017,conform anexei la prezenta hotărăre.
Art 3 - Cu aducere la indeplinire se insărcinează primarul comunei Micfalău dl
Demeter Ferenc
Micfalau la 16 ianuarie 2018

c::

Mikola Roza

Nr.6

3

Judetul Covasna
Primăria comunei Micfalău
Nr.51 /data 10.01.2017

Anexa nr. 3

SOLICITARE

de finantare prin Programul national de dezvoltare locală a obiectivului investiţii
"Reabilitarea sistemului de apă a comunei Micfalău" pentru anul 2017
-IeiTip obiectiv

Nou

1)

Amplasamentul
I propus

obiectivului

de investiţii

Principalele capacităţi tehnice ale
obiectivului

de investiţii (în unităţi fizicej"

I

I

I

cont:uare
Investitia se va realiza pe strazile comunale si DN 12
aflate in Comuna Micfalau, judetul Covasna
Reabilitare retea de distributie, prin inlocuirea
conductelor existente cu conducte din PEHD, SDR
17,6, PEIOO, PnlO, De 110 mrn, se va realiza pe o
lungime Ltotal = 6345 m;
Inlocuirea / amplasare camine de vane 45 buc.
Montare / amplasare hidranti de incendiu 15 buc
Bransamente la consumatori cu conducta de PEHD Dn
25/32mrn - 570 buc
Subtraversare drum national si comunal 13 buc (drum
national 5 buc si drum comunal 8 buc)
Supratraversare parau I buc.

Valoarea totală a investitiei (lei cu TV A)3)
conform hotărârii consiliului local/hotărârii

2.194.277 lei cu TV A

consiliului judetean
Nr. hotărârii consiliului local /
data ...................
Nr. contract de servicii (proiect tehnic)
/data .....................
aioarea otaia a contractulUI oe servicn
(proiect tehnic), inclusiv acte adiţionale (lei
I~••

x

Hotărârea nr. 6 din 16.01.2018
nu este cazul
nu este cazul

'1'\11>.\

Nr. contract de lucrări / data .....................

nu este cazul

Valoarea totală a contractului de lucrări,
inclusiv acte adiţionale (lei cu TV A)

nu este cazul

Valoarea totală decontată pentru obiectivul
de investitii (lei cu TV A)
- buget de stat
- buzet local

0,00 lei ,
000
000 lei

,

Valoarea totală necesarâ pentru finalizarea!
realizarea obiectivului de investiţii (lei cu
TV A) din care:

2,194,277 .00

- buget
- credit
- credit
- credit
- buget

2127733.00
1097138.50
1097138.50
0.00
66544.00

de stat total, din care:
bugetar anul I
bugetar estimat anul 2
bugetar estimat anul 3
local

0,00%

Stadiu fizic realizat (%)
Termen PIF (conform contract de lucrări şi
acte aditionale)

După încheierea contractului

de lucrâri

1) Se bifeaza in spatiu corespunzător
.
2)De exemplu: lungime drum (km), lungime retea (rn), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp)
etc.
3) Valoarea totală a investitiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesarâ
pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investitii în continuare este
valoare totală a investiţiei actualizată)

Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială
Primar

Comuna Micfalău

Numele şi prenumele Demeter Fer .
Semnăturâ
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