ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
HOTĂRÂREA NR. 102
Din 21 August 2008
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii
PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL
ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA

Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în şedinţă ordinară analizând:
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud, care a iniţiat proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie:

PUŢURI FORATE NR. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL
ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA
-

-

raportul Serviciului de monitorizare a utilităţilor publice;
luând act de avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea patrimoniului public şi privat al municipiului Adjud, juridică şi disciplinară;
în temeiul art. 41; art. 44 alin(1); art. 46 alin(1), (2) şi (3) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006
privind finanţele publice locale
în baza Hotărârii Guvernului nr. 28/09.04.2008 privind aprobarea Structurii devizului general
şi metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
investiţii;
în conformitate cu prevederile art. 36, alin(1), alin (2) lit. „b”; alin(4) lit. „d” şi „f”,art. 45
alin(1), art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

- Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii:

PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL
ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA
- Valoarea totală a investiţiei ………………………… 40.973 lei
- Din care C + M ……………………………………. 30.524 lei
Art. 2
- Lucrările de realizare a puţurilor se vor executa de către Serviciul public de construcţii
al Primăriei municipiului Adjud şi de către terţi( foraj )

Art. 3
- Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor interesaţi şi puse în aplicare de
către Biroul Investiţii, Serviciul de monitorizare utilităţi publice şi Direcţia economică a Primăriei
Municipiului Adjud.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER _______________________

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
ŞARADICI ŞTEFANIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii
PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL
ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA
Pentru îndeplinirea condiţiilor igienică-sanitare de funcţionare şi asigurarea cu apă a reţelei de
intervenţie la incendiu este necesară captarea apei prin executarea a 3 puţuri forate de mică adâncime
(cca. 30m ) în Parcul Municipal Adjud.
Forajul puţurilor va fi tubat cu ţeavă PVC ecologic, cu diametru de 140 mm, prevăzut cu filtru
din pietriş mărgăritar şi decantor. Extragerea şi pomparea apei se va face prin intermediul unei
instalaţii formate din: electropompă centrifugă automorsantă, vas de expansiune,armături, aparatura de
control şi siguranţă, conducte PEID, etc.
Forajul şi instalaţia de extragere şi pompare a apei sunt adăpostite într-un cămin de beton armat,
(cu dimensiunile de 2,5 x 2,5 x 2 m ) având capacul de 0,5 m deasupra terenului şi prevăzut cu un
capac metalic.
Forajul puţului se face de către o firmă autorizată în execuţia forajelor verticale iar lucrările de
construire a căminului, instalaţiei de extragere şi pompare a apei,montaj utilaje, racordarea la conducta
de apă a clădirii şi instalaţia de alimentare cu energie electrică se va face de către Sectorul propriu de
construcţii al Primăriei.
Finanţarea investiţiei se va face prin finanţare de la bugetul local al Primăriei Mun. Adjud
Faţă de cele arătate s-a întocmit documentaţia privind obiectivul de investiţii:

PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA
Cu următorii indicatori tehnico – economici:
- valoarea totală a investiţiei……………………………………….. 40.973 lei
din care:
- construcţii-montaj………………………………………………….30.524 lei
Având în vedere prevederile art. 41 , art. 44 alin (1) , art.45 alin (1) , art. 46 alin (1) (2) şi (3) din
Legea nr.273 / 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale , cu completările şi modificările
ulterioare şi cu prevederile art. 36, alin(1), alin (2) lit. „b”; alin(4) lit. „d” şi „f”,art. 45 alin(1), art. 47
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, am iniţiat proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:

PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA
PRIMAR,
Ing. CONSTANTIN ARMENCEA

România
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism
Judeţul Vrancea
administrarea patrimoniului public şi privat
Consiliul Local al Municipiului Adjud
al Municipiului Adjud,juridică şi disciplinară

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţie:
“ PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL ADJUD – JUDEŢUL
VRANCEA”,
Comisia pentru agricultură,activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism a
Consiliului Local al municipiului Adjud, întrunit în şedinţă , în data de _________________2008 ,
examinând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii ,, PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL
ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA “ constată că au fost îndeplinite prevederile art. 41 , art. 44 alin
(1) , art.45 alin (1) , art. 46 alin (1) (2) şi (3) din Legea nr.273 / 29 iunie 2006 privind finanţele
publice locale .
Aşa fiind, comisia pentru amenajarea teritoriului , urbanism , administrarea patrimoniului
public şi privat al municipiului, juridică şi disciplină avizează proiectul de hotărâre cu_______voturi
,,pentru”şi îl supune spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Adjud.

Preşedintele comisiei
_____________________

Secretarul
comisiei
____________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD
RAPORTUL SERVICIULUI DE
MONITORIZARE UTILITĂŢI PUBLICE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 – PARCUL
MUNICIPAL ADJUD – JUDEŢUL VRANCEA
Pentru îndeplinirea condiţiilor igienică-sanitare de funcţionare şi asigurarea cu apă a
reţelei de intervenţie la incendiu este necesară captarea apei prin executarea a 3 puţuri forate
de mică adâncime (cca. 30m ) în Parcul Municipal Adjud.
Forajul puţurilor va fi tubat cu ţeavă PVC ecologic, cu diametru de 140 mm, prevăzut cu
filtru din pietriş mărgăritar şi decantor. Extragerea şi pomparea apei se va face prin intermediul
unei instalaţii formate din: electropompă centrifugă automorsantă, vas de expansiune,armături,
aparatura de control şi siguranţă, conducte PEID, etc.
Gura coloanei de foraj şi instalaţia de extragere şi pompare a apei sunt adăpostite într-un
cămin de beton armat, (cu dimensiunile de 2,5 x 2,5 x 2 m ) având capacul de 0,5 m deasupra
terenului şi prevăzut cu un capac metalic.
Forajul puţului se face de către o firmă autorizată în execuţia forajelor verticale iar
lucrările de construire a căminului, instalaţiei de extragere şi pompare a apei,montaj utilaje,
racordarea la conducta de apă a clădirii şi instalaţia de alimentare cu energie electrică se va
face de către Sectorul propriu de construcţii al Primăriei.
Finanţarea investiţiei se va face prin finanţare de la bugetul local al Primăriei Mun. Adjud
Faţă de cele arătate s-a întocmit documentaţia privind obiectivul de investiţii:
PUŢURI FORATE Nr. 2, 3, 4 - PARCUL MUNICIPAL ADJUD – JUDEŢUL
VRANCEA
Cu următorii indicatori tehnico – economici:
- valoarea totală a investiţiei………………………………………..40.793 lei
din care:
- construcţii-montaj……………………………………………… .30.524 lei
Întocmit,
Ciula Alexandru

