ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei de ,, Canalizare menajeră a localităţilor Măureni şi Şoşdea ” , precum şi a unor
măsuri necesare implementării acestuia
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă extraordinară de lucru în data de
21.07.2014,
având în vedere Proiectul nr. 65/08/R/2014 întocmit de SC Edilitar Proiect SRL Reşiţa Studiu de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru investiţia de ,, Canalizare menajeră a
localităţilor Măureni şi Şoşdea ” ,
luând în considerare prevederile legale privind aprobarea Structurii devizului general si a
Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii,
ţinând seama de prevederile art. 44 - 46 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare,
văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre ,
având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În temeiul art. 36 alin (2) lit b), alin (4) lit. d) şi e), art. 45 alin.(1), coroborat cu art.115 lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.(1) - Se aprobă investiţia ,, Canalizare menajeră a localităţilor Măureni şi Şoşdea ”
pentru care se va solicita finanţarea internă / externa, precum şi asigurarea resurselor pentru proiect.
(2) – Se aprobă Studiul de Fezabilitate - Proiect nr. 65/08/R/2014 întocmit de SC Edilitar
Proiect SRL Reşiţa pentru obiectivul de investiţii ,, Canalizare menajeră a localităţilor Măureni şi
Şoşdea ” .
Art.2.(1) – Se constată că investiţia este necesară şi oportună pentru dezvoltarea comunei
Măureni, pentru asigurarea premiselor unei dezvoltări durabile ulterioare din punct de vedere
economic, urbanistic şi social pentru a permite generaţiei actuale dar şi viitoare un mediu propice
dezvoltării aşa cum rezultă şi din documentaţiile tehnico-economice întocmite pentru realizarea
proiectului menţionat la art. 1.
(2) – Oportunitatea de realizare a investiţiei o reprezintă finanţarea interna sau externa.
(3) – Numărul total al locuitorilor comunei Măureni este de 2.836.
(4) – Lucrările sunt incluse / prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, respectiv pe anii 2014 - 2018.
Art.3. – Investiţia face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei Măureni.
Art.4. - Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1,
precum si cheltuielile de întreţinere si exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale
bugetului local si/sau împrumuturi.
Art. 5. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici stabiliţi prin studiul de fezabilitate după
cum urmează:
I.
INDICATORI TEHNICI:
A. CANALIZARE MAURENI
* lungime retea publica de canalizare din PVC Dn=250 mm L=5900 m

* Lungime retea publica de canalizare din PVC Dn=315 mm L= 8300 m
* Camine de vizitare din PE Dn=1000 mm Buc=355
* Bransamente din PVC Dn=150 mm L=17000 m ( cantitati comune ptr Maureni si Sosdea)
* Camine de bransament ( delimitarea dintre reteaua publica si cea particulara) 855 buc ( comune )
* Statii de pompare ape menajere 3 pe reteaua localitatii + 1 pe conducta spre epurare 4 Buc
* Subtraversari la DN 3 buc si la CFR 1 buc
* Statie de epurare mecanobiologica modul SC 4000 comuna ptr Maureni si Sosdea
B. CANALIZARE SOSDEA
* lungime retea publica de canalizare din PVC Dn=250 mm L=4840 m
* Lungime retea publica de canalizare din PVC Dn=315 mm L= 7260 m
* Camine de vizitare din PE Dn=1000 mm Buc=302
* Statii de pompare ape menajere 2 pe reteaua localitatii
* Supratraversare rau Barzava 1 buc
II.

INDICATORI ECONOMICI

TOTAL INVESTITIE ( MAURENI + SOSDEA ) 13.682.000 lei
din care :
C+M
9.947.300 lei
UTILAJ 1.518.000 lei
ALTE CHELTUIELI
2.216.700 lei
- Alte Cheltuieli cuprinde : Proiectare 3% ; Consultanta 1% ; Asistenta tehnica 1,5% ; Taxe ,avize ; Organizare
santier ;
- Diverse si neprevazute 10% .
Utilajul cuprinde : 1

statie de epurare ( comuna ptr Maureni si Sosdea)
6 statii de pompare ( 4 Maureni + 2 Sosdea)

Art.6.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Măureni, dl. Traian Puşcaş şi compartimentele de specialitate din aparatul sau de lucru.
Art.7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare potrivit art. 49 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 cu
modificările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe pagina web şi se
transmite potrivit art. 48 alin. (2) şi art. 117 lit. e) din aceeaşi lege la:
•
•
•
•

Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Primarul Comunei Măureni;
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatul de specialitate al
primarului.

Initiator ,
Traian Pușcaș, primar
Avizat,
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE

