
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

 
HOTĂRÂRE 

      privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici la obiectivul de 
investiții:  “Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Nucet și 

Cazaci, comuna Nucet, județul Dâmbovița” 
 
 

 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  04.08.2020, 
 având în vedere: 

– raportul de specialitate al consilierului achiziții publice înregistrat la nr. 
5370/24.07.2020; 

– referatul de aprobare al dnei. Ing. Luisa Marioara Bărboiu, primar, înregistrat la nr. 
5372/24.07.2020; 

– prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

– prevederile art.129, alin.4, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
– rapoartele de avizare al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  

Nucet.    
  
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
             Art.1. Se aprobă implementarea proiectului “Extindere rețele de alimentare cu apă 

în satele Nucet și Cazaci, comuna Nucet, județul Dâmbovița”  denumit în continuare 
Proiectul, ca fiind o investiție necesară oportună și cu potențial economic în dezvoltarea 
colectivității. 
 Art.2. Se  aprobă  indicatorii  tehnico – economici la obiectivul de investiții:  

“Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Nucet și Cazaci, comuna Nucet, județul 
Dâmbovița” conform  devizului actualizat în data de 14.07.2020, după cum urmează : 
 

 VALOARE TOTALĂ  :   622 551,07 lei inclusiv TVA ; 
Din care  valoarea lucrărilor ( C+M ) :    533 964.33  lei inclusiv TVA ; 

 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează biroul 
financiar contabil impozite și taxe și consilier achiziții publice iar, comunicarea se va face 
de către secretarul general al comunei Nucet . 
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