
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada
2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  01.03.2021,
Având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.3/22.02.2021;

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr.1749/22.02.2021;

- Raportul de specialitate al consilierului achiziții publice, înregistrat sub
nr.1759/22.02.2021;

- adresa Companiei APA Dâmbovița nr. 5433/15.02.2021 înregistrată la primăria
Nucet sub nr.1544/16.02.2021;

- prevederile art. 21  alin. (1)  din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

- prevederile art.2 alin.(1)-alin.(4),art.8, art.17, art.18 și art.377 alin.(5) și alin.(7) din
Legea nr.241/2006-Legea serviciului de alimentare cu apa si  de canalizare (R2);

- prevederile art.5 lit.cc), art.129  alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n)  din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.  Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 -
2020” precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexele 1 și 2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al comunei Nucet în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița, dl. Ungureanu
George Emilian să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE
și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul
financiar contabil impozite și taxe și compartimentul achiziții publice.



Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al unității
administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea în Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
       Marian BUNGETE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                         Elena Claudia POPESCU

Nr. 13
din 01 martie 2021

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    ..12...

Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru,
                                                   ..0...    voturi împotriva

                                       …0...     abțineri.

http://www.comunanucet.ro./


Anexa 1 la Hotărârea nr. 13/ 01.03.2021

Studiul de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”. – format electronic
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Anexa 2 la Hotărârea nr. 13/ 01.03.2021

Indicatori principali investiție
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul

Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020

1.Indicatori economici
Valoarea investiției aferentă comunei Nucet, județul Dâmbovița = 5.060.786 euro

fără TVA
Contribuție proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor = 95.143 euro fără TVA

2.Principalii indicatori tehnici - Canalizare
Extindere:

- extinderea rețelei de canalizare = 16.285 m
- conducte de refulare = 2.712 m
- stații noi de pompare apă uzată = 8 unități
- racorduri noi de canalizare = 1.392 unități
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