ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.
Privind aprobarea si instrumentarea obiectivului de investitii “Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare
retea de canalizare cu statie de epurare in sat Ivanesti, comuna Ivanesti, judetul Vaslui”
Avand in vedere expunerea de motive a primarului din care rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei
hotarari Privind aprobarea obiectivului de investitii “Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare retea de canalizare cu
statie de epurare in sat Ivanesti, comuna Ivanesti, judetul Vaslui” , raportul compartimentului de resort si avizul comisiei de
specialitate a Consiliului Local Ivanesti;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 1450/2010 privind aprobarea Ghidului de Finantare a unor proiecte
pentru alimentare cu apa si canalizare;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea si executarea lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Lucrarilor Publice si Turismului nr.
1430/2005, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
34/2006, privind achizitiile publice,
In baza dispozitiilor Hotararii Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
In temeiul prevederilor art. 45 şi 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Ivanesti, judetul Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă realizarea si instrumentarea obiectivului de investiţii " Infiintare sistem de alimentare cu apa si
infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in sat Ivanesti, comuna Ivanesti, judetul Vaslui” care este necesară şi
oportună întrucât în comuna IVANESTI este necesara si vitala alimentarea cu apa si canalizare a locuitorilor si
institutiilor publice atat din vedere al sanatatii publice cat si a protectiei mediului.
Art.2. Se aproba instrumentarea proiectului " Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare retea de canalizare cu
statie de epurare in sat Ivanesti, comuna Ivanesti, judetul Vaslui” respectiv indicatorii tehnico-economici dupa cum
urmeaza :
a) valoarea totala a investitii inclusiv TVA : 8.135,0423 mii lei la cursul euro din data de 22.101.2010, 1
euro =4,3083 lei;
b) din care C+M : 4.129, 2562;
c) durata de realizare a investitiei : 19 luni.
Art. 3 Se confirmă că numărul de locuitori al comunei IVANESTI este de 4953 de locuitori.
Art.4 Se confirmă că lucrările sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei.
Art.5 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul local al comunei
Ivanesti din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi
dată în exploatare.
Art.6 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei IVANESTI pentru
perioada 2010-2015.
Art.7 Întreţinerea şi exploatarea sistemului de canalizare si alimentare cu apa a se va face în conformitate cu
reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a reţelelor de canalizare şi a normelor de mediu.
Art. 8 Se numeşte reprezentant legal al proiectului „Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare retea de canalizare
cu statie de epurare in sat Ivanesti, comuna Ivanesti, judetul Vaslui” , dr. Novac Vasile, primarul comunei Ivanesti.
Art. 9 Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.10 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul local al comunei.
Art. 11 Se aproba indicatorii tehnico – economici prezentati in anxa nr.1 la prezenta Hotarare de Consiliul Local.
Art.12. Prezenta hotarare sa ve aocmunica, prin grija secretarului comunei, la :
Institutia prefectului – judetul Vaslui;
Primarul comunei;
Compartimentul financiar – contabil;
Se va afisa.
Ivanesti, 29.10.2010
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Chiriac Samir

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Ovidiu Cozma

