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Web: www.comunarazboieni.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru
“Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada
2014-2020 ”
Consiliului Local al Comunei R\zboieni, `ntrunit `n [edin]\ public\, ordinar\ din data de 9 iunie
2022, ora 15.00
Având în vedere:
Adresa nr. 8661/23.05.2022 emisă de Compania Județeană Apa serv SA și înregistrată
la Primaria comunei R\zboieni cu nr. 1262/23.05.2022;
Avizul CTE nr.8/19.05.2022 al Apa Serv SA
Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț;
Prevederile HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, modificata si
completata;
Ghidul Solicitantului, A.P. 3, Obiectivul specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi
epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă
potabilă a populaţiei;
prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
actualizata;
prevederile art. 8 alin.3 coroborate cu prevederile art. 10 alin.5 din Legea nr.51/2006
privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;
Expunerea de motive nr. 116/31.05.2022 a primarului comunei R\zboieni.
}in=nd cont de avizul favorabil nr. 22/09.06.2022, înregistrat sub nr. 130/09.06.2022 al Comisiei
pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină.
~n temeiul prevederilor 129 alin.2 lit.b, coroborate cu alin.4 lit.d, art.132, art.139 alin.1-3,
art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.1-2, art.199 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOT|R|{TE:
ART. 1 Se aprob\ documenta]ia tehnico-economic\ faza -Studiul de fezabilitate pentru
“Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de ap\ si ap\ uzat\ din judetul Neamt, `n perioada
2014-2020 ”.
ART. 2 Se aprob\ indicatori tehnico- economici pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a
infrastructurii de ap\ si ap\ uzat\ din jude]ul Neamt, `n perioada 2014-2020 ” conform anexei 1.
ART. 3 Se mandateaz\ reprezentantul UAT R\zboieni, `n Adunarea Generala a Asociatiei ADI
AQUA Neamt, dl. Sebastian-Bogdan }AR|LUNG|, pentru aprobarea Studiul de fezabilitate si
indicatorilor tehnico-economici pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de ap\ [i ap\
uzat\ din judetul Neamt, `n perioada 2014-2020 ”.
ART. 4 Secretarul general al Comunei R\zboieni va asigura comunicarea prezentei hotărâri
instituțiilor și persoanelor interesate.
Pre[edinte de [edin]\,
Iorgu-Cristian LICIU
Nr. 24 din 09 iunie 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

ANEXA 1 LA HCL nr. 24 din 09 iunie 2022

Indicatorii principali de investitie din:
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt
In perioada 2014 – 2020

UAT RAZBOIENI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
NR.
CRT
1
2
3

4

5
6

Indicatori tehnico economici
Surse de apa
Statii de tratare
Conducta de aductiune/transport
-Conducta de aductiune de la intersectie
Borseni -rezervor Razboienii de Jos;De
125 mm
-Conducta de aductiune SP Razboieni retea de distributie Valea Alba
Statie de pompare apa:
-Razboienii de Jos
-Valea Alba
Rezervor nou V=400 mc Razboienii de
Jos,clorinare
Retele de distributie:
-Extindere de alimentare cu apa,PEID DN
110 Razboieni
-Extindere de alimentare cu apa,PEID DN
110 Razboieni de Jos
-Extindere retea de distributie Valea Alba
-Extindere de alimentare cu apa,PEID DN
110 Borseni

Unitate
masura

Cantitate

m

4712

m

394

buc
buc
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1

buc

1
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m
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m
m
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SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
NR.
CRT
1
2
3
4

Indicatori tehnico economici

Unitate
masura

Cantitate

Statii de epurare
Statii de pompare apa uzata
Conducta de canalizare
Conducte de refulare

VALOAREA INVESTITIEI IN UAT 4538,0769 mii EURO fara TVA.
Pre[edinte de [edin]\,
Iorgu-Cristian LICIU

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

