
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr. 85 /20I7
privind modificarea Hotararii nr.l2l20l7 referitoare Ia aprobarea indicatorilor

tehnico-economici actualiza{i,reprezent6nd noua valoare a investi(iei
.'Extindere retea de canalizare in satele Sita Buzaului,Zabratau , Crasna

din Comuna Sita Buzauluijudetul Covasna"

Consiliul local al comunei Sita BuzauluijudetuI Covasna,intrunit in sedinta ordinara
din data de 29 .11 .2017 analizand expunerea de motive a primarului referitoare la proiectul de hotarare
pentru modificarea Hotararii nr.12/2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati,
reprezentand noua valoare a investiliei "Extindere retea de canalizare in satele Sita Buzaului,Zabratau ,
Crasna din Comuna Sita Buzauluijudetul Covasna";

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei precum si de raportul comisiei de specialitate in domeniul programe de
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al localitatii,servicii
si comert precum gi avizul pentru legalitate al secretarului;

in conformitate cu prevederile:
- Legii nr.273/2006 privind finanJele publice locale , cu completdrile gi modificdrile ulterioare;
- OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naJional de dezvoltare locald, cu completlrile gi

modi fi cari le ulterioare;
- Ordinului MDRAP nr. I 851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului w. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, cu completarile $i modificdrile ulterioare;

- art.29l ,alin. I ,lit."b"din Legea nr.2271201 5 privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
in baza prevederilor art.36, alin.(2), lit."b" 9i alin.(4), lit."d" din Legea nr.215l2001 privind

administraJia publicE local5, republicatd, cu completdrile gi modificdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45, alin.(l) Si art.115, alin.(l), lit."b" din Legea nr.21512001 privind

administratia publicd locald, republicatd, cu completdrile gi modificdrile ulterioare;
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Prezenta hotarare se difuzeaza astfel: '

-1 exemplar Prefectura judetului Covasna
-1 exemplar dosar sedinta consiliu
-1 exemplar birou financiar-contabil
-l evemnler Mr)P AP

Contrasemneazi
SECRETAR

HOTARA$TE

Art.unic . Se aprobE modificarea Hotararii w.l2l20l7 referitoare la aprobarea indicatorilc
tehlico-economici actualiza!i, reprezent6nd noua valoare a investiliei"Extindere retea de canalizare in sate
Sita Buzaului,Zabratau , Crasna din Comuna Sita Buzauluijudetul Covasna", in sensul ca, anexa
nr.1 la aceasta se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenla

29.11.2017

riceanMirer$TAy



INDICATORI TEHNICO _ECONOMICI ACTUALIZATI
RtrPREZENTAND NOUA VALOARE A INVESTITIEI ,,EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE IN SATELE , SITA BUZAULUI, ZABRATAU, CRASNA DIN COMUNA
SITA BUZAULUI, JUDETUL COVASNA,,

ANEXANR. LAHCL.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului sunt :

- Realizarea retelei de canalizare pe o lungime de 19.461,57 m- colectoarele vor fi din tub tip pp Multistrat sN 4 cu urmatoarele diametre:

- 250 mm =19461,57 ml
- 519 camine de vizitare pe traseul retelei prevazute cu:- Schimbare de directie
- Trecere la alt diametru
- Intersectie de retea
- Amplasarea a 152 camine de record complet echipate
- l0 statii de pompare
- 28 de subtraversari
- Amenajarea evacuarii apei epurate din statia de tratare in emisar( canalul natural)

Valoarea totala a investitiei actualizata este d e 6.432.177 lei din care:

- Finantare de la Bugetul de stat : 6.259.24g \ei- Cofinantare de Ia Bugetul Local: 172.929 lei


