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— ' HOTARAREA NR.9/2018
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Extindere la canalizarea menajeră în localitatea Petros-ZonaValea Streiului, Comuna Baru,

jud. Hunedoara”

Consiliul Local al Comunei Baru, judeţul Hunedoara,
Lproiectul de hotărâre inregistrat sub nr. 69/12/31.01.2018, iniţiat de primarul comunei, cu

privire la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Extindere la canalizarea menajeră în localitatea Petros - Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud.
Hunedoara”, 2.expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre;

3.raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, inregistrat sub nr.
70/11/01.02.2018;

4.raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat, urbanism şi realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
servicii şi comerţ a consiliului local, înregistrat sub nr.7l/11/09.02.2018

ţinând cont de prevederile:
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
— H.G.R. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-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,

- 11 alin.(2) din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d, art.45 alin.(1) lit.a şi art.115 alin.(1)
lit.b şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1.— Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de investiţii
„Extindere la canalizarea menajeră în localitatea Petros - Zona Valea Streiului, Comuna Bam, Judeţul
Hunedoara” , prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile
legii Legii Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3— Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Comunei Baru;
- biroului biroului financiar-contabil, achiziţii publice, protecţia mediului, deservire, urbanism şi

amenajarea teritoriului, prevenire şi protecţie.
— Ministerul Dezvoltării Regionale, Ad
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'-i trîţiei Publice şi Fondurilor Europene.
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Anexa la Hotărârea nr.9/2018

EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA PETROS-VALEA
STREIULUI, COMUNA BARU,JUDETUL HUNEDOARA

4.5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
1 EURO = 4,502 LEI

1. Valoarea totală a investiţiei mii lei 1.748,84 MiiEURO 388,46
- din care construcţii montaj mii lei 1.558,44 Mii EURO 346,17

2. Eşalonaxea investiţiei (INV /C+M)
1.748,84 388,46

- Anul I mii lei 1.558,44 Mii EURO 346,17

3. Durata realizării investiţiei luni 12

4. Capacităţi (în unităţi fizice):
-statie de pompe Buc. 2
-debit statie pompare Mc/h 9.57
-Iungime retea canalizare m 5.505
— cămine racorduri bransamente buc. 140

5. Volumul apa menaj era
Mc/an 17.775,50

5.13. Locuri de muncă nou create: 1
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