
 

PROIECT  DE  HOTARARE  NR. 10 / 23.02.2015 

privind  instrumentarea  proiectului intitulat  ,, Sistem de canalizare  apa  menajera si 

statii de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta ’’  

 

           Vazand expunerea de motive prezentata de catre primarul comunei Adamclisi 

privind  instrumentarea proiectului ,, Sistem de canalizare apa menajera si statii de 

epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’, referatul compartimentului de 

specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi, avizul Comisiei  de specialitate al 

Consiliului Local Adamclisi nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala prin care se avizeaza  

favorabil proiectul de hotarare, avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 

        Analizand indicatorii tehnico – economici ai investitiei ,, Sistem de canalizare apa 

menajera si statii de epurare  in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’; 

      Avand in vedere necesitatea si oportunitatea realizarii investitiilor propuse in 

proiectul intitulat ,, Sistem de canalizare  apa apa menajera si statii de epurare in 

comuna Adamclisi, judetul Constanta’’  propus a fi finantat  prin Programul National de 

Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ 

       In conformitate cu :  

-     Studiul de fezabilitate  aferent  investitiei   ,, Sistem de canalizare apa menajera si 

statii de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’; 

- Ordinul nr. 1851 / 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 / 2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala , varianta consolidata; 

- O.U.G. nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 

varianta consolidate; 

- HG nr. 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investitii finantate din fonduri publice, coordonat de MDRAP , conform O.U.G. nr. 28 

/ 2013, subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’, domeniul specific 

reabilitare / modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare ca drumuri de interes local, respective drumuri 

comunale si / sau drumuri publice din interiorul localitatii; 

 In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) , art. 39, alin. 

(2),  art. 45 , alin. (1)  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, 
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republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 

Art. 1. – Aprobarea  participarii  comunei  Adamclisi la Programul National de Dezvoltare 

Locala, Subprogramul ,, Modernizarea satului romanesc’’ cu proiectul intitulat ,, Sistem 

de canalizare apa menajera si statii de epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’  

                    (2) Aprobarea  studiului de fezabilitate  intocmit  conform HG nr. 28 / 2008, 

aferent investitiei mai sus mentionate si principalii indicatori tehnico – economici, 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

                   (3)  Se aproba ,, Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii 

obiectivului de investitie ,, Sistem de canalizare apa menajera si statii de epurare in 

comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ in valoare totala de  7.796.715,76 lei, inclusiv 

24% TVA , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

- bugetul de stat – 5.568.770,56 lei, inclusiv 24% TVA; 

- bugetul local (cofinantarea) – 2.227.945,20  lei, inclusiv 24% TVA. 

Art. 2. – (1) Realizarea proiectului ,, Sistem de canalizare apa menajera si statii de 

epurare in comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ este de stricta necesitate si 

portunitate pentru dezvoltarea infrastructurii rurale necesare unui trai decent, ridicarea 

gradului de confort pentru populatie, pentru o dezvoltare durabila a comunei. 

                 (2) Oportunitatea realizarii lucrarilor de modernizare a retelei rutiere in 

aceasta etapa este data de: 

- Strategia de dezvoltare locala a comunei Adamclisi  care prevede realizarea investitiilor 

la nivelul comunei; 

- Existenta posibilitatilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale 

pentru aceste investitii prin Programul National de Dezvoltare Locala; 

Art. 3 .Se imputerniceste Primarul comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel, sa 

reprezinte comuna Adamclisi in relatiile cu Consiliul Judetean Constanta si MDRAP cu 

privire la proiect. 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

primarul comunei Adamclisi. 

Art. 5. Secretarul comunei Adamclisi va comunica  prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
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