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HOTĂRÂREA NR.76
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Realizarea ratei de conectare de 100% in
Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Dragasani, Calimanesti, Olanesti si Babeni
in judetul Valcea”
Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă
extraordinară din data de 19.12.2014, la care au participat un număr de 11consilieri
locali din totalul de 13 în funcţie, absen\i motiva\i fiind dna consilier Nicol`escu
Sanda ]i dl consilier Ghi\ulescu Marius.
Văzând expunerea de motive a primarului oraşului Băile Olăneşti asupra
proiectului de hotărâre, avizul de legalitate dat de secretarul oraşului, precum şi
rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al
oraşului Băile Olăneşti.
Ţinând cont de referatul de specialitate nr. 12479/15.12.2014 şi de adresa SC
APAVIL SA nr.12598/2014;
Având în vedere aplicaţia de finanţare aferentă proiectului de finanţare
"Realizarea ratei de conectare de 100% în Rm.Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari,
Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Băbeni în judeţul Vâlcea".
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor nr. 863/2008, pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a
unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii", cu modficarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile articolului 45 din Legea Finanţelor Publice
Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile
articolului 36, alineatul (2), litera “b”, alineatul (4), litera “d” si alineatul (6), litera “a”
punctul 18 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorităţii consilierilor în funcţie,
respectiv voturi "pentru"=11
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.1, coroborat cu art. 115 alin.1 litera "b" din
Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru
proiectul „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv
Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Bă beni în judeţul Vâlcea” la
valoarea totală de 67.935,028 mii lei fără TVA, respectiv 15.225,242 mii euro, cu
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partea aferentă oraşului Băile Olăneşti de 15.029,152 mii lei fără TVA, respectiv
3.368,255 mii euro, din care C+M 12.393,690 mii lei fara TVA, respectiv 2.777,609
mii euro, conform Anexa nr.1 care face parte integranta din hotarare.
Art. 2. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se împuternicesc compartimentele tehnic-investiţii, financiar-contabil.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
localităţii, se comunică primarului şi se transmite către Instituţia Prefectului judeţului
Vâlcea, SC APAVIL SA, Consiliul Judeţean Vâlcea.

Pre]edinte de ]edin\`
PAHOMNIE CONSTANTIN
Contrasemneaz`
SECRETAR,
jr. Nicolae Gorgan

Băile Olăneşti, 19 decembrie 2014
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Anexa 1 Indicatori Tehnico Economici
Finanțarea proiectului se face astfel:
Contribuție nerambursabilă
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3

82,88 %

Indicatori
Indicatori-apă
Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de
captare subteranã
Reabilitarea/construirea/echiparea captãrilor din
surse de suprafaţã
Extinderea si reabilitarea conductelor de
aducţiune
Reabilitarea si/sau construirea de staţii de tratare
a apei
Reabilitarea si/sau construirea de rezervoare de
înmagazinare apã potabilã
Reabilitarea si/sau construirea de staţii de
pompare apã potabilã
Reabilitarea, construirea de staţii de hidrofor
Extinderea reţelei de distribuţie apã
Reabilitarea reţelei de distribuţie apã
Contorizarea apei potabile
Sistem SCADA
Indicatori-apă uzată
Extinderea reţelei de canalizare
Reabilitarea reţelei de canalizare
Reabilitarea si / sau construirea staţiilor de
pompare apã uzatã
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Reabilitarea si / sau construirea staţiilor de
epurare apã uzatã
Contribuția Guvernului Romaniei
10,19 %
Credit Operator
5,99 %
Contribuție Buget Local
0,94 %

Unitate de
măsură

Cantitatea Totală
Baile Olănești

unități

0

unități

0

km

0

unități

0

unități

0

unități

4

unități
km
km
unități
unități

0
4,4
0
142
0

km
km

11,7
0

unități

4

unități

0

Valoare investiție (fara TVA): 15.029.152 lei, respectiv 3.368.255 euro
C+M (fără TVA) : 12.393.690 lei, respectiv 2.777.609 euro
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