
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINF]I TARCAU

HOTARARlO
privind aprobarea documentaliei tehnico-economice

faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investi{ie
,,inJiin\ure sistem de ulimentare cu apd potabild gi cunalizare menajerii cu stalie rle epurare satele

Turcdu Si Straja, comuna Tarcdu, judrzyul Neuml"

Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neam{ ;
AvAnd in vedere dispozi{iile referitoare la investiliile publice locale cuprinse la art.47- 48 din Legea

nr.27312006" privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor H.G. nr.2812008, privind aprobarea con{inutului-cadru al documenta{iei

tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structlrrii gi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiliiqi luudri de intervenfii;

AnalizAnd expunerea de motive 9.323127.11.2015 a viceprimarului comunei Tarcdu prin care se
solicit[ aprobarea documentafiei tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate - pentru obiectivul de
investifie ,,Infiinlare sistem de alimentare cu apd potabild Si canalizare menajerd cu stalie de epurare
satele Tarcdu Si Straje, comuna Tarcdu, judelul Neam!" gi referatul compartimentului urbanism qi

amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiinregistrat9.218126.ll.2015;
Cu avizul al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate a.le consiliului local;
in terneiul art.36 alin. (1), alin. (2) lit.,,b", alin. (4) lit.,,d", alin. (9) qi ale art.45 alin. (1), (3) din

Legea administrafiei publice locale nr.2l 5 12001, republicatd,

HOTAnA$rE:

Art. 1 Aprobi documenta{ia tehnico-economic[ -.fara studiu de fezabilitate - pentru obiectivul
de investifie ,,inJiin1are sistem de alimentare cu upd potabild Si canalimre menajerii cu
sta\ie de epurare satele Tarcdu Si Straja, comwna Turcdu, jude(ul Neaml"o anexd la
prezenta hotdrdre.

Art.2 (1) Principalii indicatori economici prevdzuli in devizul general alinvestiliei sunt:
Total cheltuieli :

din c ar e construclii-montaj
durata realizare a investifiei
locuitori deserviti

11.914.1!)4 lei ftr[ TVA;
9.546.896lei fbri TVA;
36 lluni
2.250 persoane

(2) Prin grija ordonatorului principal de credite se va identifica posibile surse de finanlare in
vederea realizdrii investifiei prin atragerea unor fonduri externe nerambursabile, din fonduri
alocate de la bugetul de stat, credite bancare, alte surse legal constituite qi prin sume alocate
in completare de la bugetul local.
(3) Realizarea investifiei se va face cu respectarea prevederilor legale privind autoizarea
executdrii lucrdrilor de construclii gi a achizifiilor publice.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrAr:e primarului comunei, Instituliei
Prefectului judelului it{eamf in vederea exercitirii controlului de legalitate, autoritdlilor qi

persoanelor interesate, aduc6nd-o la cunoqtinfd publicd prin afiqaj la sediul primdriei.

de qedinfd,
A HEMEI

C ontr as emneaz d pentru legalitate,

Nr. 71 din 27 noiembrie 2015 t -:-
-'-.,1 '

Numdr consilieri locali in.funcsie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in qedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
cu un numdr de I 3 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 13 consilieri prezenli

u


