
 

  

PROIECT  DE  HOTARARE  NR. 8 / 23.02.2015 

privind aprobarea actualizarii   devizului de lucrari  pentru  investitia  ,,  Alimentare cu 

apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Cosntanta’’  

   

 

           Vazand expunerea de motive prezentata de catre primarul comunei Adamclisi 

privind aprobarea actualizarii devizului de  lucrari pentru investitia ,, Alimentare cu apa 

localitatea Abrud, 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; 

      Avand in vedere necesitatea si oportunitatea realizarii investitiilor propuse in 

proiectul intitulat ,, Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul 

Constanta’’ finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ,, 

Modernizarea satului romanesc’’ 

       In conformitate cu :  

-     Proiectul  tehnic  ,, Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, 

judetul Constanta; 

- Contractul  de excutie lucrari nr. 8252 / 23.12.2014 incheiat in urma desfasurarii 

licitatiei publice cu S.C. NIMADA S.R.L.; 

- 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; 
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 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, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 

 

 

Art. 1. – Aprobarea   actualizarii ,, Devizului general privind cheltuielile necesare 

realizarii obiectivului de investitie / lucrarilor de interventie  aferent investitiei ,, 

Alimentare cu apa localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judetul Constanta’’ finantat 

prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), Subprogramul ,, Modernizarea 

satului romanesc’’ in valoare totala de 1.654.998  lei, inclusiv TVA (24%) conform anexei 

nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 

- bugetul de stat (valoare eligibila) – 1.599.014  lei, inclusiv  24 % TVA; 

 - contributie proprie de la bugetul local (valoare neeligibila) – 55.984   lei, inclusiv TVA. 

Art. 2. Obiectivul investitional este  infiintarea sistemului de alimentare cu apa potabila 

care cuprinde amenajarea captarii de apa in vederea alimentarii cu apa, statie de 

tratare, rezervor de inmagazinare, retea de alimentare cu apa, inclusiv racordarea 

consumatorilor la  reteaua de apa si va deserve  localitatea Abrud. Nivelul de satisfacere 

a cerintelor va fi conform prevederilor Legii nr. 458 / 2002 privind calitatea apei 

potabile, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  si de luarea tuturor 

masurilor necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul comunei Adamclisi. 

Art. 4. 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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