
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE qi a indicatorilor tehnico-economici ai

proiectului regional ,'Dezvoltarea infrastructurii de ap5 gi apd uzatd din jude{ul Suceava, in
perioada 2014 - 2020"

Consiliul local al comunei Putna, judeiul Suceava;

AvAnd in vedere :

- Releratul de aprobare nr. 6308 din 28.11.2019 prezentat de domnul Gheorghe Coroamd,

primarul comunei Putna, judelul Suceava;

Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, lond funciar, urbanism 9i amenajarea

teritoriului, inregistrat cu nr. 63 10 din 28.1 1 .2019;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociali, buget-

finanle, adn-rinistrarea domeniului public ai privat, agriculturd, gospodirire comunald, proteclia

mediului, servicii, comer!, urbanism gi amenajarea teritoriului, inregistrat cu nr. 6343 din 28.11 2019;

- prevederile Legii 1r. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, republicatd,cu

modificirile si completdrile ulterioare;
- prevederileLeg ii nr.241.12006 a serviciului de alimentare cu apd qi de canalizare, republicatd,

cu modificdrile $i completarile ulterioare;
- Statutul Asocialiei Jude{ene pentru Apa gi Canalizare Suceava.

in remeiul. afi. 129 alin. ( 2)lit. d), coraborat cu alin.(7) lit .n), ar1. 139 alin. (1) qi art. 196 alin

(1) lit. a) din OUG.nr. 5712019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE

Art.l. Se aproba sTUDIUL DE FEZABILITATE pentru Proiectul regional
,,Dezvoltarea infrastruciurii de ap[ qi apd uzrtd din judelul Suceava, in perioada 2014 - 2020" precum

qi indicatorii tehnico-economici ai proiictului conform anexelor nr. 1 Ei nr. 2 care fac parte integrantA

din prezenta hotaral'e.
Art.Z. Se imputerniceEte domnul Gheorghe Coroaml-primarul comunei Putna, reprezentantul

Consiliului Local al "o-rr.i 
Putna, judelul Suceava in Adunarea Generald a Asocia{iei Jude}ene

pentru ApA gi Canalizare Suceava sa voteze in t'avoarea adoptdrii HotEr6rii Adundrii Generale a

Asocialiei Judelene pentru Apd gi canalizare Suceava" (AJAC Suceava) privind aprobarea

STUDIULUI DE FEZABIiITATE qi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul

regional ,,Dezvoltarea infrastructurii de api qi ap5 uzatl din jude{ul Suceava, in perioada 2014

-2020"..
Art.3. Primarul comunei

prevederile prezentei hotdriri.
Putna prin aparatul de specialitate vor aduce la indeplinire
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Anexa 1 la HCL nr.86/2019

STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul regional ,,Dezvoltarea
infrastructurii de apd qi apduzatddin judelul Suceava, in perioada 2or4 - 2o2o- -

format electronic pe suport CD,DVD.
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Anexa 2 la HCL nr.86/2019

Indicatori Tehnico-economici ai investi(iei

"Dezvoltarea infrastructurii de api gi api uzati din Judeful Suceava in
perioada 2014-2020"

UAT comuna Putna

2. Valoarea totala a investitiei (preturi curer.rte)

3. Esalonarea investitiei (pretnri curente, Euro IErd TVA)

I . Indicatori tehnici
LM I IUIALNr Lucrari

I I ConstrLrire sursa apa buc. I I

2 Constructie statie de clorinare buc.

, Construire rezervoare de inmagazinare apa buc.

4 Corrslnrire retele noi de distribtrtie apa potabila km t7,3

5 Construire statii de pompare apa potabila buc.

I

B, Lucrari de canalizare si

Construire retele noi de canalizare menajera

2 Constructie statii de polnpare apa uzata buc. 3

J Coustructie conducte de refr.rlare apa uzata km 1,3

Valoarea totala a investitiei, Euro fara TVA,
din care:

10.290.818

Constructii Montaj (C+M), Euro fara TVA 7.569,211

- anul I 1.811.184

- anul Il 3.540.041

- anul I 3.694.404

- anul IV r.245.189

5. Contributii de la bugetul local

PreEedinte de
Breabdn Ionel

Secretar general

Contributia de la bugetul local (20k din deficit finantare), Euro ferd TVA 193.467

Esalonare contributie buget local:

- anul I 34,049

- anul II 66.553

- anul I 69.455

- anul IV 23.410
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