ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.102
Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea
proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 2020”din cadrul căruia fac parte și investițiile menționate în lista anexată
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 12.05.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.515/05.05.2015, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr. 7377/12.05.2016 ale Biroului
urbanism, tehnic, construcții, investiții coroborat cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale și Legea nr 50/1991, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin 4) litera d ), ale art. 45 alin 1) şi ale art. 115 (1) lit. "a"
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă
și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020” din cadrul căruia fac parte și investițiile în sistemele de
apă și apă uzată cu indicatorii tehnico – economici cuprinși în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă valoarea totală a investițiilor în UAT orașul Ocna Mureș în sumă de 2797,097 mii
euro, fără TVA.
Art.3. Se aprobă participarea UAT orașul Ocna Mureș la cofinanțarea investițiilor cu suma de
50,068 mii euro, adică 223,804 mii lei, făra T.V.A, respectiv 1,79% din valoarea investițiilor
menționată la art. 2.
Art. 4. Finanțarea obiectivelor de investiție prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se asigură din:
fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, alocații de la bugetul de stat, alocații de la bugetele
locale, contribuții din fonduri proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituții Financiare
Internaționale sau bănci comerciale.
Art. 5. Obiectivele de investiții vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al UAT
orașul Ocna Mureș. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea
obiectivelor propuse în proiect.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Prmarul
orașului Ocna Mureș.
Art. 7. Cu drept de contestație la instanța de contencios administrative competent potrivit
prevederilor Legii nr. 554/2004.
Se comunică la:

Primarul orasului Ocna Mureş
Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
Biroul urbanism, tehnic, construcții, investiții ;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba;
S.C APA CTTA SA Alba.
Ocna Mureş, la 12.05.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 14 ;
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ANEXĂ LA HCL Nr.102 DIN 12.05. 2016.
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Indicatorii tehnico – economici
ai obiectivelor de investiții aferente
UAT Ocna Mureș
în cadrul proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată
în județul Alba, 2014 -2020”
N
Cantitate
U
Indicator
totală
.M
în UAT Ocna Mureș
Alimentare cu apă
Construirea de captări din surse de suprafață
u
nități
Extinderea și reabilitarea conductelor de
k
aducțiune
m
Reabilitarea și/sau construirea de stații de tratare a
u
apei
nități
Reabilitarea și/sau construirea de gospodării de
u
apă
nități
Reabilitarea și/sau construirea de stații de hidrofor
u
nități
Extinderea rețelelor de distribuție apă
k
m
Reabilitarea rețelelor de distribuție apă
k
m
Apă uzată
Extinderea rețelelor de canalizare
k
8,0
m
Reabilitarea rețelelor de canalizare
k
m
Reabilitarea și/sau construirea de stații de
u
2
pompare apă uzată
nități
Conducte de refulare apă uzată
k
1,3
m
Reabilitarea și/sau construirea de stații de epurare
u
apă uzată
nități
114.079,588 mii Euro
Valoarea totală a investițiilor în județul Alba (în prețuri curente, fără TVA):
2797, 097 mii Euro
Valoarea totală a investițiilor în UAT Ocna Mureș (în prețuri curente, fără TVA):
din care C+M 2.325,88
mii Euro

Finanțarea proiectului se face astfel:
Contribuția nerambursabilă UE

75,79%

Contribuția Guvernului României

11,59%
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Co-finanțare beneficiar S.C. APA CTTA S.A.

10,83%

Co-finanțare locală UAT Ocna Mureș

1,79%

1
1, în prețuri curente, fără TVA
50,068 Mii Euro

echivalent în lei (1 Euro = 4,4700 RON)

223,804 mii RON

Durata de realizare a investițiilor este de 36+12 luni.
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