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HOTĂRÂRE
  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico –

economici la obiectivul de investiții: „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul
Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița”

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de
25.07.2022, având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul localității înregistrat sub nr.43/22.07.2022;
- referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet

înregistrat sub nr. 6653/22.07.2022;
-  raportul  de  specialitate  al  consilierului  achiziții  publice  înregistrat  sub  nr.

6655/22.07.2022;
-  adresa  nr.  84013/18.07.2022  a  MDLPA;
- prevederile art.2, art. 4 alin.(1) litera b), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";
- prevederile art.9 alin.(1) din Ordinul nr.1333/2021 al ministrului dezvoltării,

lucrărilor publice şi administraţiei privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „AnghelSaligny",
pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nucet.

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 obiectivul de investiții „Extindere
rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița”, conform
anexei 1 care fac parte integrantă in prezenta hotărâre.

Art.2. Se  aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul
Dâmbovița”, conform anexei 2 care fac parte integrantă in prezenta hotărâre.

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează  primarul  localității  prin consilierul
achiziții publice și șef birou financiar contabil impozite și taxe.

Art.4. Prezenta  hotărâre  se  comunică, prin  grija   secretarului  general  al  comunei
Nucet,  Instituției  Prefectului  -  județul  Dâmbovița,  în  vederea  exercitării9  controlului  de

mailto:nucet@cjd.ro


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
           Matei DULEA SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                Elena Claudia POPESCU

Nr. 42 din 25 iulie 2022

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.

42/25.07.2022

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
25.07.2022

2 Comunicarea către primar 26.07.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 26.07.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 26.07.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
-

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

26.07.2022

http://www.comunanucet.ro./


Anexa nr.1 la H.C.L. nr.42 din 25.07.2022

Studiul de fazabilitate aferent obiectivului de investiţii„Extindere rețea de canalizare
menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița”

Studiul de fazabilitate aferent obiectivului de investiţii “Extindere rețea de canalizare
menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița” - format electronic.

          PRIMAR, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Luisa Marioara BĂRBOIU Elena Daniela CATRINA



Anexa nr.2 la H.C.L. nr.42 din 25.07.2022

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere
rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița”

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M),
în conformitate cu devizul general;

NR
CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR SI
VALOARE

(FARA TVA) TVA

VALOARE
(INCLUSIV

TVA)
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI  LEI  LEI  LEI

1 2 3 5 6
TOTAL DEVIZ GENERAL 3,587,695.98 675,890.19 4,263,586.17
TOTAL C+M 2,761,744.00 524,731.36 3,286,475.36
VALOARE DE LA BUGETUL DE STAT 4,088,390.80
VALOARE DE LA BUGETUL LOCAL 175,195.37

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi,
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările
tehnice în vigoare;

1. Capacitatile fizice minimale ce trebuie realizate in cadrul investitiei:

- reţele canalizare menajera – PVC SN 4 ml 2.726
din care:  - Dn 250 mm ml 2.726

- lungime racorduri laterale Dn 160 mm m   1123,63

- lungime racorduri laterale Dn 200 mm m   634,92

- statii de pompare ape uzate buc    3

- locuitori echivalenti deserviti 500

          PRIMAR, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,
Luisa Marioara BĂRBOIU Elena Daniela CATRINA


