ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului
,,Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.”
Nr.13 din 24.03.2014.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.44, alin.(1) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.487 din 10.03.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.486 din 10.03.2014;
- rapoartele comisiilor de specialiate nr.90/14.03.2014 şi 30/24.03.2014;
- avizul de legalitate nr.13 din 24.03.2014 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit. “ d “, art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru realizarea proiectului „Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in
comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, cu indicatorii tehnico-economici prezentaţi in Anexa nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Finanţarea investiţiei prevazuta la art.1 se va realiza din fonduri alocate in
cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Locală ” si co-finaţare din fonduri ale bugetului
local.
Art.3. Pe data adoptării prezentei hotărârii se abrogă H.C.L.nr.53/10.12.2013.
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului pentru
efectuarea controlului de legalitate şi primarul comunei pentru ducerea la indeplinire.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei Vasile
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.14.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 31.03.2014.
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ANEXĂ
la H.C.L.nr.14/31.03.2014.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei :
„Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”

1) Valoarea totala (INV), inclusiv TVA
10.038.413 lei
(in preturi: 4,3643 lei/ euro din data de 11.03.2013)
din care:
-constructii-montaj (C+M)
7.944.317 lei
Partea de finantare nerambursabila ce se va primi de la Fondul Naţional de Dezvoltare
Locală = 9.954.878 lei;
2. Eşalonarea investitiei ( INV/C+M):
Implementarea investiţiei se va derula pe o perioadă de 24 luni, dupa cum urmeaza:
Anul I – 2.850.995 lei
Anul II – 4.875.886 lei
3. Durata de realizare :

24 luni

4. Capacitati: (in unităţi fizice şi valorice)
Reţele alimentare cu apă ce urmează a fi modernizate – 7.000 ml.
Reţele alimentare cu apă ce urmează a se extinde – 11.330 ml.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei Vasile

