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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea H.C.L. nr. 32/09.09.2016 pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în 

cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov” 

 

             Consiliul Local  al Municipiului Săcele, întrunit în ședință ședință de îndată  în data de 16.01.2017,

 Analizând necesitatea modificării H.C.L. nr. 32/09.09.2016 pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă 

potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov”; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 1396/12.01.2017 al Biroului Investiții, Implementare 

Derulare Proiecte cu Fonduri Internaționale; 

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ,cu 

modificările și completările ulterioare;  ale O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 291 din Codul Fiscal; 

            În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2)  lit. b) ,  alin. (4) lit. d); art. 39 alin. (4); art. 45 alin. (1);  art. 61 alin. 

(2), alin(3);  art. 115 alin. (1) lit. b şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art.1 Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 32/09.09.2016 pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă 

în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov”, care va avea următorul cuprins : 

 „Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul 

„Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din municipiul 

Săcele, judetul Brașov”, după cum urmează : 

       Valoare totală investiție (inclusiv TVA) – 3.978.229 lei din care : 

       Construcții –Montaj (C+M)         -  3.612.998 lei 

             Durata de realizare a investiției :     24 luni  

             Lungime totală rețea : 3729 ml 

       Număr total branșamente : 262 

Surse de finanțare : - Buget de stat  - 3.836.261 lei 

                  Buget Local -     141.968 lei 

    Art.2. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr.32/09.09.2016 pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă 

în cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele, județul Brașov”, care va avea următorul cuprins : 

                   „Art.2.  Se aprobă finanțarea de la Bugetul Local al municipiului Săcele a sumei de 141.968 lei, 

reprezentând cheltuielile, prevăzute la art.8 alin (3) din OMDRAP nr.1851/2013.” 
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   Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.32/09.09.2016 pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă 

în cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele, județul Brașov”, rămân neschimbate.            

    Art. 4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    Prof.    KRISTÁLY  LÁSZLÓ                                                      C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:      voturi  pentru,    - împotrivă,        - abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex Biroul Investiții, Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri Internaționale 


