
ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
CONSILIUL LOCAL
CICLOVA ROMANA

H O T A R A R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

”Racorduri canalizare in localitatea Ciclova Romana, Jud. Caras-Severin”

 
                  Consiliul local al comunei Ciclova Romana intrunit in sedinta de indata din
data de 12.09.2022
        Având în vedere:

 Proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  comunei  CICLOVA  ROMÂNĂ  și
Raportul de specialitate întocmit de către aparatul de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Ciclova Română

 Indicatorii tehnico-economici conform documentatiei întocmita de S.C. SILVIU
PROCON DESIGN S.R.L. din care rezultă caracteristicile tehnice, economice și
de amplasament a investiției propuse,

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.
     În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art.139 și art. 196 alin. (1) lit.
a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
    

 H O T Ă R Ă Ș T E :
       

Art 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici tehnico-economici ai obiectivului de
investitie ”Racorduri canalizare in localitatea Ciclova Romana, Jud. Caras-Severin”, dupa
cum urmeaza :

A. Indicatori tehnici
    
            Amplasament: localitatea Ciclova Romana
  
  B.  Indicatori economici
  Valoarea totala a investitiei – 2.369.220,40 lei
               din care C+M                  – 2.051.623,97 lei
  

Surse de finantare :
- buget de stat :  2.328.948,40 lei  
- buget local:           40.272,00 lei

      



Caracteristici tehnici:
• 610 camine de racord din material plastic prevazute cu rama si capac de acces.
Amplasarea acestora se va face in corelare cu amplasamentul locuintelor si 

pozitionarea acestora din material PVC – KG SN 4 cu diametrul nominal 160 mm
Caminele vor fi realizate din PE/PCV, Dn 315/400 mm.

         
Art.2.   Primarul  comunei  Ciclova  Romana  va  duce  la  indeplinire  prevederile

prezentei hotarari .

  Art.3  - Prezenta hotarare se va comunica :
   -   Prefectului judetului Caras Severin
   -   Primarului  comunei Ciclova Romana
   -   Se va afisa la sediul Primariei Ciclova Romana

         Nr. 32/12.09.2022

              Presedinte de sedinta                                   Contrasemneaza secretar
               Vuc Nicolae-Cosmin                                              Sirbu Rozica


