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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS
Consiliul Local

HOTĂRÂREA
nr. 10 din 9.03.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai investiției ” Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna

Pîrteștii de Jos, județul Suceava ”

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava, înregistrată la nr.1594 din 7.03.2017;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat la nr.1596 din data de 7.03.2017;

- Raportul comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3, din cadrul Consiliului Local Pîrteștii de Jos, prin
care avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

- Adresa MDRAP nr. 11322/8.02.2017 cu privire la termenul de transmitere a
documentațiilor pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDL

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- Dispoziţiile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Dispoziţiile art 7 alin (1) lit a) și b), art.8 și art.9 din Ordonanța de urgență nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările
ulterioare;

- Prevederile art 291 alin.(1) lit.b) al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările
și completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit.d), lit.e), art. 6 lit.a) art. 45
şi art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției ” Înființare sistem de canalizare și
extindere alimentare cu apă în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava ” conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava și aparatul de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Pîrteștii de Jos, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Popovici Dumitru

Contrasemnează,
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Viză CFP
Secretar comună,

Consilier superior
Ciornei Laura

Gorcea Mihaiela

Anexa la HCL nr.10 din 9.03.2017

SINTEZA INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
AI PROIECTULUI:

Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna
Pîrteștii de Jos, județul Suceava

INDICATORI ECONOMICI:
Valoare totala 18.485.413 lei cu TVA
Valoare totala 15.545.117 lei fara TVA
Valoare C+M 13.858.694 lei cu TVA
Valoare C+M 11.645.961 lei fara TVA
Costuri specifice:
Cheltuieli eligibile prin PNDL :

17.844.575 lei cu TVA
Cheltuieli eligibile la beneficiar:

640.838 lei cu TVA
Investiția de bază pentru canalizare înregistrează valoarea de 12.792.128 lei,

fără TVA ceea ce reprezintă un cost pe km de rețea de canalizare de 348.104
lei/km, echivalent a 77.247 euro/km

Investiția de bază pentru alimentare cu apă înregistrează valoarea de
2.555.489 lei, fără TVA ceea ce reprezintă un cost pe km de rețea de alimentare
cu apă de 151778,17 lei/km, echivalent a 33.681 euro/km

Investiția de alimentare cu apă se încadează în Standardul de cost SCOST-
08/MDRT Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural(Anexa nr. 2.18 la
HG nr. 363/2010

INDICATORI TEHNICI
Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă

Sistemul de canalizare:
 lungime retea = 28424 ml (material PVC D = 250mm L=19706ml si D =

315mm L= 8718ml)
 camine de vizitare: - camine de inspectie din polipropilena D = 630mm - 600

buc
- camine de intersectie D = 800 mm - 186 buc

 SPAU - 10 buc
 retea refulare PEHD D = 110, L=2980.77ml,
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 18 camine din beton pe reteaua de refulare
 Statie epurare 300mc
 supratraversari pe reteaua de refulare - 2 buc pe DJ si 2 buc pe DC
 subtraversari pe reteaua de canalizare - 3 buc CFR prin foraj orizontal, 4 buc

pe DJ prin foraj orizontal si 24 buc podete prin sapatura manuala.
Extindere alimentare cu apa
 lungime retea de distributie – extindere = 13977 ml (material PEHD De= 110

si 125 mm)
 lungime aductiune 360 ml (material PEHD De = 110 mm)
 capacitate rezervor suplimentar = 150 mchidranti pe retea 141 buc
 camine pe retea 55 buc (in care este inclus si un Rezervor tampon V=20mc)
 statii de pompare 3 buc.

Populatie deservita de proiect
Înființarea sistemului de canalizare deserveste un număr de 2567 locuitori la

nivelul comunei. Pentru racordarea la rețeaua de canalizare s-au prevăzut un
număr de 1069 buc cămine. Racordurile constau în montarea de cămine de racord
complet echipate legate la reteaua de canalizare prin conducta din PVC D =
125mm pe o lungime medie de 5 m/racord.

Pentru racorduri la consumatori s-au prevazut l = 5345 ml ţeavă cu D =
125mm (tub riflat) şi 1069 cămine racord Dn 400.

Rețeaua de extindere a alimentării cu apă deservește un număr de 809
locuitori la nivelul comunei. Pentru branșarea la rețeaua de extindere a alimentării
cu apă s-au prevazut un număr de 500 branșamente. Branșamentele constau în
montarea de cămine de branșament cu D = 800 mm complet echipate legate la
rețeaua de extindere prin conducta de branșament din PEHD D = 32mm pe o
lungime L=2500ml, o lungime medie de 5 m/bransament.

Comuna Pîrteștii de Jos
Primar,

Toma Ioan Pavel
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