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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 5 din 12.01.2021 

 
Privind: aprobarea actualizării indicatorilor economici ai investitiei “Extinderea si 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, judetul Vrancea, etapa 
a - II - a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POIM) 

2014-2020 
 

Primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, avand in vedere si cunoscand 
prevederile: 

 
- Adresa nr. 30058/06.01.2021 comunicata de S.C COMPANIA DE UTILITĂȚI 

PUBLICE S.A VRANCEA, înregistrată sub nr. 216/21.01.2021 la Primaria Ruginesti; 
- HCL nr. 30/27.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

studiului de fezabilitate, aferenți UAT Ruginești; 
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr.  272/14.01.2021; 
- Referat de aprobare înregistrat sub nr. 277/14.01.2020; 
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-  Prevederile din Legea nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(3) litera d), 
alin.(4) lit. g) și alin.(7) litera n), art.196 alin.(1) litera a), art.197 alin. (4) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
PROPUNE: 



     Art. 1. (1) Să se aprobe actualizarea indicatorilor economici pentru investiția de 

pe raza UAT Ruginesti, “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa 

si canalizare, judetul Vrancea, etapa a - II - a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional (POIM) 2014-2020, conform anexei nr. 1 și a 

devizului general nr. 2, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului menționat 

anterior, care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. 

(2). - Valoarea totală a investiției este de 16.058,603 mii lei. 
        - Din care: Construcții – montaj: 13.522,839 mii lei. 
 
(3) Corectitudinea calculelor și modalitatea de gestionare a contractului, încadrarea 

în termenul maxim de realizare a proiectului revine, în totalitate și exclusiv, 
Companiei de Utilități Publice S.A, în calitate de autoritate contractantă.  

 
   Art. 2. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului 

proiect de hotărâre se împuterniceşte primarul comunei Ruginesti. 

   Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre va fi comunicat celor în drept, în termenul 
prevăzut de lege, de către secretarul general. 

 

  
                Initiator,                                                                        Avizat pentru legalitate 
                 Primar,                                                                       Secretar general,        
            Avram Ion                                                                       Tănase Nicoleta                                                   
 
 


