ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 64 / 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie nouă
,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
localitatea Orlat , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.10.2016 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre initiat prin care se propune
aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,,Extinderea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat , Comuna
Orlat , judeţul Sibiu ’’ , precum şi de raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată ,
Având
în vedere Hotărârea Guvernului nr. 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, ale Ordinului nr. 863/2008 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi
din HG nr. 28 /2008 , ale art. 19 din O.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ,
modificată şi completată ulterior ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d, precum şi art. 115 alin.
1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1
:
Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
localitatea Orlat , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’, cod CPV: 79314000-8 , 71351810-4 , 71332000-4 ,
79930000-2 , 45231300-8 , 45332000-3 , 45232420-2 , 45232431-2 .
Art.2 ( 1 ) : Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat , Comuna
Orlat , judeţul Sibiu ’’  , după cum urmează :
Total General : 7.001.154 lei exclusiv TVA (8.401.385 Lei cu TVA 20%)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 4.439.165 lei exclusiv TVA ( 5.326.998 Lei cu TVA 20%)

( 2 ) : Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 1 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
Art.3 ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat .
( 2 ) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 26 octombrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
BIRIŞ VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

TOTAL CONSILIERI

13

PREZENŢI
12
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
2 EX CONTABILITATE

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 64/2016
Principalii indicatori economici:
Total General

8.401.385 Lei cu TVA (20%)

Din care C+M

5.326.998 Lei cu TVA (20%)

Principalii indicatori tehnici ai sistemului de alimentare cu apă:
Indicatori
Număr kilometrii de conducte de alimentare cu apă noi construiţi,
din care:
- Conductă de aducţiune - extindere
- Reţea de distribuţie – extindere
Branşamente individuale
Captare apă brută
Modernizare staţie de tratare
Număr populaţie deservită de extinderea reţelei de distribuţie*

UM

Valoare
(unităţi fizice)

km

2,375

ml
ml
buc
buc
buc
loc

120
2.255
115
1
1
355

Principalii indicatori tehnici ai sistemului de canalizare menajeră:
Indicatori
Număr kilometrii de conducte de canalizare noi construiţi, din
care:
- Reţea de canalizare menajeră - extindere
- Conducte de refulare - extindere
Racorduri individuale
Staţii de pompare apă uzată - extindere
Staţie de pompare apă uzată - reabilitare
Staţie de epurare (3500 L.E.)
Număr populaţie deservită de extinderea reţelei de canalizare*

UM

Valoare
(unităţi fizice)

km

4,695

ml
ml
buc
buc
buc
buc
loc

4.130
565
220
4
1
1
680

* deoarece 253 locuitori sunt deserviţi atât de extinderile reţelei de alimentare cu apă cât şi de
extinderile reţelei de canalizare, populaţia total deservită de investiţie este de 782 locuitori.
Adoptată la Orlat , data : 26 octombrie 2016
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