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HOTARARE
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru

,,Proiectul regional de dezvoltare a intrastructurii de apa si apa tzatadin judetul Mehedin(i, in perioada 2014-
2020" precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

Consiliul Local al orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti,
AvAnd in vedere:

- Adresa SC SECOM SA, inregistratala Primaria orasului Baia de Arama sub nr. 8733125.06.2020;
- Prevederileart. 129, alin. (1), alin. e),lit. b), d), e), alin. (4),lit. d), f), alin. (7),lit. k), n), s), coroborate cu

art. 131 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr. 57l20l9,privind Codul administrativi
- Prevederile art.44 si 45 din Legea finanlelor publice locale nr. 273D006, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- Prevederile Hotararii Guvernului nr.2812008 privind aprobarea structurii si metodologiei de elaborare a Devizului

General pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
- Prevederile Ordinului nr. 86312008, privind aprobarea conlinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice

aferente investiliilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investilii qi lucrdri de intervenlii, modificat si completat de Ordinul nr.27612009, pentru modificarea si completarea
Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 2812008 prirind 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, aprobate prin Ordinul miniitrului dezvoltarii.
lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008;

Luand act de referatul de aprobare al viceprimarului cu atributii de primar, domnul Maria tulian, inregistrat sub
nr. 8891/03.07.2020 si de raportul de specialitate inregistrat sub nr. 8892/03.07.2020 prin care se propun'aprobarea
STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Mehedinli, in perioada 2014-2020" precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;

In conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare nr 24112006, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 5712019, privind Codul administrativ,

HoTARA$rE

Art. 1. Se aprobd STUDIUL DE FEZABILITATE pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata dinjudetul Mehedinfi, in perioada 2014-2020'precum si indiiatorii tehnico-economici ai proiectului
cuprinsi in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Se mandateazA reprezentantul UAT Baia de Arama, domnul Salapa lon, sd sus{ind si sd voteze in
Adunarea GeneralS a Asocialilor Asociafiei de Dezvoltare IntercomunitarS,,Asocia{ia pentru managementul serviciilor
de apa si de canalizare Mehedinli" in favoarea adoptarii Hotararii Adunarii Geneiale a Asociatiei privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii ,,Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedintri, in perioad a2014-2020,'.

-. 
Art3. Compartimentele din cadrulaparatului de specialitate al primarului orasului Baia de Arama vor aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
Art.4. Secretarul orasului Baia de Arama va asigura comunicarea hotararii lnstitutie Prefectului - judetul

Mehedinti si celor interesati, precum si publicarea acesteia pe site-ul institutiei.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Baia de
Arama, judetul Mehedinti, din data de 03 IULIE 2020, cu votul a I I consilieri ,, pentru ", din totalul de 15 consilieri
infunctie ( absenti : Ancuta Victor, Cunita Gabriel Adrian, Margelu Nicolae, Tatomir Valentin).

Contrasemneaza,
Secreti

.*",." ufrl



Anexa 1 Ia HCL nr. 31 / 03.07.2020

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,
Secretar,

Curclea Victor Sabin

UAT-uri
Valoare Investitii (mii Euro) fara TVA Valoare

cofinantare
(Euro) fara

TVA

Valoare
cofinantare

(Lei) fara TVA
APA APA

UZATA TOTAL

UAT Baia de Arama 1.501.271 11,249 1.512.520 28.435 137.238



Anexa 2laHCL nr. 31 I 03.07.2020

Nr.
Crt

ID
POIM

Descriere U.M. Cantitate / (UAT)
Baia de Arama

SISTEMDE AL MENTARE CU APA
I Schimbare pompe foraje existente buc
2 2512 Conducte noi de aductiune m
3 2573 Conducta de aductiune - reabilitare lTl

4 2S78 Stat de clorinare noi buc
5 2578 Stat de tratare si clorinare noi buc I

6 2578 Statie de tratarc - reabilitareloptimizare functionare buc
7 Statii de pompare apa retea buc 2

B Statii de pompare apa amplasate in GA buc
9 2577 Rezervoare de inmagazinare noi buc

0 2S1l Rezervoare de inmagazinare - reabilitare buc
1 2570 Retea de distribLrtie (inclusiv bransarnente) - extindere m 3.634
2 2571 Retea de distributie (inclusiv bransamente) - reabilitare ITI 1.222

3 Camine de apometru pe bransamente existente buc 329
4 lnlocuire camine de bransarnent pe bransarlente existente buc
5 Linia namolului la statie de tratare existent buc
6 Dispecerat regional SCADA*>t * ans

Contrasemneaza,

Curelea V/}

Sec


