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HOTĂRÂREA nr. 46 
din 27 august 2014 

 

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din întocmirea 
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii   „Reabilitare si extindere reţea 
de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş" 
 
              Consiliul Local al  Comunei Nădrag, Județul Timiș 
 
              Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de a realiza 
obiectivul de investiţii „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi 
staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş" scop în care a fost întocmit 
studiul de fezabilitate conform prevederilor legale în vigoare.              
            Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local 
            Ţinând cont de prevederile HG nr. 28/2008 privind  aprobarea conţinutului-cadru 
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. 
            În conformitate cu prevederile  art.36 al. (2) lit. b) şi al. (4) lit, d) din Legea nr. 
215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
              Art.1.  Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii:. „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi 
staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş " după cum urmează:    
-Valoare investiție: 9.291.598 Lei  (7.493.224 Lei + 1.798.374 Lei TVA) din care C+M: 
7.252.523 Lei (5.848.809 Lei +  1.403.714 Lei TVA) 
-Rețea de canalizare: 14.035 ml (Dn200 mm: L = 4.195 ml, Dn250 mm: L = 9.840 ml) 
-Stații pompare:  2 bucăți 
-Stație de epurare:   1 bucată 
              Art. 2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
              Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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