R.OMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI TARCAU

HOTARARE
privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice
faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie
,,infiinlare sistem cle alimentare cu apd podbilii si cunalizare menajerd cu sta{ie
satele Tarcdu Si Straju, comuna Tarcdu, judelul Neamg"

cle

epurare

Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neam!;
Avdnd in vedere dispoziliile referitoare la investiliile publice locale cuprinse la art. 4I- 48 din Legea
nt.21312006, privind finanfele publice locale, cu modific[rile qicornpletdrile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor H.G. nr.2812008, privind aprobarea conlinutului-cadru al documenta{iei
tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investifii qi lucrdri de iriterven{ii;
AnalizAnd expunerea de motive 5.776122.07.2016 a viceprimarului comunei Tarc[u prin care se
solicitd aprobarea documentafiei tehnico-economice - faza studiu de fezabititate - pentru obiectivgl de
investilie ,,infiinyare sistem de alimentare cu apd potabild si canaliz'are menajerd Zu stulie de epurare
satele Tarcdu si Straiq, comuna Tarcdu, judelul Neaml" qi referatul compartimentului urbanisrn gi
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat 5.528114.07 .2016;
Cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;

intemeiul art.36alin.(1),alin,(2)lit.,,b",alin,(4)lit. ,d",alin.(9)giale aft.45alin.(l),(3)din

Legea administraliei pub lice I ocal e nr.21

5 1200 1,

republicatd,

HOTANASTE:
Art.

I Aprobi documenta{ia tehnico-economicd

- faza studiu de fezabilitale - pentru obiectivul
de investilie ,,Infiinlare sistem de alimentare cu apd potabild gi cunalizare rnenajerd cu
stalie de epurare satele Tarcdu Si Straja, comuna Tarcdu, .jude(ul Neum(", anexd la

prezenta hotdrAre.

Art.2

(1) Principalii indicatori economici prevdzufi in devizul general al investi{iei sunt:
Total cheltuieli :
12.130.183 lei fbrii TVA;
din car e construclii-montaj
9.686.901 lei fdrii TVA:
dur ata r ealizar e a investi{iei
36 luni
locuitori deservili
2.250 persoane:
(2) Prin grija ordonatorului principal de credite se va identifica posibile surse de finanlare in
vederea realizdrii investiliei prin atragerea unor fonduri externe nerambursabile, din fonduri
alocate de la bugetul de stat, credite bancare, alte surse legal constituite gi prin sume alocate

in completare de la bugetul local.
(3) Realizarea investiliei se va face cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea
execut[rii lucrdrilor de construclii qi a achiziliilor publice.

Art.

3

Art.4

Pe data emiterii prezentei se abrogd Hotdr6rea nr. 7l/27 .1 1 .2015.

Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre primanului comunei, Institu{iei
Prefectului judeiului Neamf in vederea exercitdrii controlului de legalitate, autoritdlilor gi
persoanelor interesate, aducAnd-o la cunoqtinfd publicd prin afiga.j la sediul primdriei.
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Nr. 43 din 29 iulie 2016
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Numdr consilieri locali infunclie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
cu un numir de 13 voturi pentru, 0 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 13 consilieri prezenli
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