ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL CRĂIEŞTI

HOTĂRÂREA NR.10/31.01.2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea promovarii si
implementarii investitiei
„REłEA DE CANALIZARE APĂ MENAJERĂ Şl STAłIE DE EPURARE, COMUNA
CRĂIEŞTI, JUDEłUL MUREŞ”
Finantat in cadrul proiectului,, Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, Componenta 1Investitii la nivel de comuna in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati(ZVN)

Consiliul Local al comunei Crăieşti, întrunit în şedinŃă ordinară de lucru, văzând expunerea de
motive nr. 38/31.01.2011, întocmită de către d-l primar VERES VASILE
In conformitate cu prevederile art.35 din Legea Finanatelor Publice nr.273/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, tinand cont de Ordinul comun al Ministerului Mediului si Dezvoltarii
Durabile nr.1552/2008 si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr.743/2008 pentru
aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista poluari cauzate de nitratii proveniti din surse
agricole si a listei localitatilor din bazinele/spatiile hidrografice unde exista surse de nitrati din
activitati agricole(zone vulnerabile si potential vulnerabile),
În conformitate cu dispoziŃiile art.36, alin .(2), lit.,,d”, alin. (4), lit. ”d”, art.4 5, alin (1), art.
115, lit. ”b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată,

Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza studiul de fezabilitate, si utilizarea
domeniului public aferent investiŃiei „REłEA DE CANALIZARE APĂ MENAJERĂ Şl STAłIE DE EPURARE,
COMUNA CRĂIEŞTI, JUDEłUL MUREŞ”, finantat in cadrul proiectului ,, Controlul Integrat al Poluarii cu
Nutrienti” pe o suprafata totala 10.472m conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2:Se aproba contributia comunei Craiesti pentru asigurarea cheltuielilor eligibile in
cuantum de 190,092 mii lei adica 44.676 euro la cursul de 1euro-4,2549 lei din totalul cheltuielilor
eligibile precum si cheltuieli neeligibile ocazionate de realizarea investitiei conform devizului general.
Art.3:Consiliul local Craiesti asigura sustenabilitatea investitiei ,, REłEA DE CANALIZARE APĂ
MENAJERĂ Şl STAłIE DE EPURARE, COMUNA CRĂIEŞTI, JUDEłUL MUREŞ „ pe o perioada de maxim ( pe
orizontul de calcul ) de 30 ani.
Art.4: Se imputerniceste primarul comunei Craiesti, d-l VERES VASILE, sa semneze declaratiile
si acordurile institutionale necesare investitiei prevazute la proiectul,, REłEA DE CANALIZARE APĂ
MENAJERĂ Şl STAłIE DE EPURARE, COMUNA CRĂIEŞTI, JUDEłUL MUREŞ”

Art. 5: Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃeaza d-l primar Veres Vasile
impreuna cu aparatul de specialitate din cadrul primariei comunei Craiesti, judetul Mures.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PORAV PETRU
Contrasemneaza SECRETAR
CATINEAN DUMITRU

Anexa nr. 1 la HCL nr. 10/31.01.2011

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiŃiei
RETEA DE CANALIZARE APA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA
CRĂIEŞTI, JUDEłUL MUREŞ
Titular: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRĂIEŞTI
Proiectant: S.C. UNGPRO S.R.L.
Amplasament: COMUNA CRĂIEŞTI, JUDEłUL MUREŞ
VALOAREA INVESTIłIEI: 6.002,721 mii lei / 1.410,778 mii euro,
din care C+M: 4.229,832 mii lei / 994,108 mii euro
Valorile includ T.V.A. 24%. Cursul lei/Euro la data de 01.02.2011, 1 Euro = 4,2549 lei
DURATA INVESTIłIEI: 12 luni
CAPACITĂłI:
• ReŃea canalizare cu scurgere gravitaŃională - 10.472m
• Subtraversare DN 16 - 65m
• ReŃea de canalizare sub presiune - 78m
• StaŃii de pompare ape uzate(locale) - 3 buc
• StaŃie de epurare ape uzate, mecano-biologică capacitatea - 350 mc/zi
FINANłARE:
FinanŃarea investiŃiei se face din următoarele surse:
• 5.812,629 mii lei / 1.366,102 mii euro, reprezentând 96,83 % din valoarea investiŃiei, din
fonduri rambursabile acordate de Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare
(BIRD), pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu NutrienŃi”;
• 190,092 mii lei / 44,676 mii euro, reprezentând 3,17 % din valoare investiŃiei, Consiliul
Local al comunei Crăieşti, din fonduri proprii sau acordate de Consiliul JudeŃean Mureş.
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