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HOTARARE 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului  

„ INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , 

JUDETUL DAMBOVITA ”precum si aprobarea cofinantarii 

 

 

        Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit in sedinta 

extraordinara , in data de 13.04.2019 ; 

    Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

actualizati ai proiectului INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA 

COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ”  propus de primarul comunei 

Costestii din Vale ; 

         Avand in vedere : 

         Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investitii si lucrari de interventii , 

         Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  . 

         Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale ,  cu 

modificarile si completarile ulterioare , 

         Analizand indicatorii tehnico-economici actualizati ai proiectului „INFIINTARE 

RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL 

DAMBOVITA ” ; 

Devizul general actualizat conform OUG nr. 114/2018 ;  

         Avand in vedere prevederile art. 39 , alin.(2)  , art. 36, alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit. d) , 

art. 45(1)  , precum si pe cele ale art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ,  

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE adopta prezenta hotarare. 

 

 

 

 

         Art.1. – Se aproba principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai proiectului  

„INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , 

JUDETUL DAMBOVITA ” , dupa cum urmeaza : 

 

 

 

 

 



    1 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

 

1.1 Valoarea totală 7.245,974 mii lei inclusiv TVA , 1.607,5732 mii euro; 

(în preţuri – curs 4,5190 lei/EURO din data de 23.02.2017), 

din care: 

 construcţii-montaj (C+M) 4.981,988 mii lei inclusiv TVA; 

 

1.2 Durata de realizare (luni) 

Durata de realizarea a proiectului este de 36 luni din care 24 luni alocata lucrarilor de 

constructii. 

 

1.3 Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

- colectorul de canalizare din PVC,SN8,Dn 250 mm,cu o lungime totală L=4.267 m; 

- conducte de canalizare din PVC,SN8,Dn 200 mm,având o lungime totală L=53 m 

(subtraversări de drum pentru realizarea racordurilor); 

- conducte de racord din PVC,SN8,Dn 160 mm, având o lungime totală L=2.500 m; 

- 155 cămine de vizitare Dn 1000 mm; 

- 250 cămine de racord Dn 400 mm; 

- 3 stații de pompare apă uzată menajeră; 

- conductă de refulare din PEID,PE 100,PN6,De 75 mm,în lungime de 45 m; 

- conducte de refulare din PEID,PE 100,PN6,De 90 mm,în lungime de 339 m; 

- 9 subtraversări de drum județean cu conductă PVC Dn 250 mm și Dn 200 mm; 

- 2 subtraversări de drum comunal cu conductă PVC Dn 200 mm; 

- 4 subtraversări de râu cu conducte de canalizare PVC sau PEID; 

- o stație de epurare ape uzate menajere; 

 

Art.2. – Se aproba cofinantarea la obiectivul de investitie „INFIINTARE RETEA 

CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ” in 

cuantum de 888.321,85 lei . 

 

    Art.2. – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 

Costestii din Vale , judetul Dambovita . 
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