ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SILISTEA

HOTARARE
Privind : aprobarea studiului de fezabilitate la proiectul « Canalizare menajera
, comuna Silistea ,judetul Teleorman «
In temeiul art.45, alin.2,lit »e » din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu
modificarile si completatarile ulterioare :
-analizand prevederile Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului
de dezvoltare a infrastructurii din spatial rural ,precum si pe cele ale Hotararii Guvernului
nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatial rural ,precum
si a Regulamentului de organizare si functioanare a Comisiei privind determinarea oportunitatii
proiectelor ,
-luand act de Ghidul de eligibiliate pentru programul de dezvolatre a infrastructurii in
spatial rural .adoptat de catre Comisia pentru determinarea oportunitatii proiectelor
-luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.1179/2002 privin aprobarea
Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii ,
-tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale
-analizand studiul de fezabiliatte si indicatorii tehnico-economici ai proiectului
“Canalizare menajera , comuna Silistea ,judetul Teleorman”
- avand in vedere prevederile art.36,alin(2) ,lit “b” ,alin(4) ,lit “d” si “e” ,art.63 alin(1)
,lit”b”,precum si pe cele ale art.126 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu
modificarile si completatarile ulterioare ,
-raportul compartimentului de resort din aparatul de specilaitatea al primarului precum si
avizul favorabil al comisiei de specialitate
Consiliul Local al comunei Silistea .adopta prezenta hotarare
Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului “Canalizare menajera , comuna ,
Silistea ,judetul Teleorman “pentru care se solicita finantarea in baza Programului de dezvoltare
a infrastructurii in spatial rural ,instituit prin Ordonanta Guvernului nr.7/2006 ,respectiv
indicatorii tehnico –economici ,dupa cum urmeaza :
1)Valoarea totala a investitiei
8.045.159 lei / 2.412.486 euro
din care constructii ,montaj
6.122.022 lei/ 1.835.799 euro
2)Esalonarea investitiei pe durata executiei
Anul I-Inv/C+M
4.200.000lei / 4.200.000 lei
1.259.446 euro/1.259.446 euro
Anul II - Inv/C+M
3.845.159 lei /1.922.022 lei
1.153.040 euro /576.353 euro

3.)Durata de realizare
4) Capacitati –total localitate
-debit epurat
-retea de canalizare
-pretul de cost al apei epurate

18 luni
Q zi mediu =200 mc /zi
14,08 Km
1,56 lei /mc

Art.2.Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1
,precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru aceasta se suporta din veniturile proprii
ale bugetului local si/sau imprumuturi
Art.3.Se ia act de Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al Primariei
Silistea
Art.4.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Silistea

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Stroie Mugurel Catalin
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Silistea,
Ungureanu Aurelian

Nr.30 din 29.10.2007

