ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 9/2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii
„ALIMENTARE CU APĂ SATE REBRICEA, SASOVA, RATEȘU-CUZEI, CRĂCIUNEȘTI ȘI
CONSTRUCȚII PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI PIETONALE ÎN COMUNA REBRICEA”
având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, raportul compartimentului de resort din care
reiese necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii, ”ALIMENTARE
CU APĂ SATE REBRICEA, SASOVA, RATEȘU-CUZEI, CRĂCIUNEȘTI ȘI CONSTRUCȚII PODURI,
PODEȚE ȘI PUNȚI PIETONALE ÎN COMUNA REBRICEA” și raportul de avizare favorabil al comisiei
de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, ”ALIMENTARE CU
APĂ SATE REBRICEA, SASOVA, RATEȘU-CUZEI, CRĂCIUNEȘTI ȘI CONSTRUCȚII PODURI,
PODEȚE ȘI PUNȚI PIETONALE ÎN COMUNA REBRICEA” conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Valoarea totală a investiției este de 353.579 lei (inclusiv T.V.A.), din care cheltuieli de la
bugetul local în sumă de 23.579 lei (inclusiv T.V.A.) și cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de 330.000
lei (inclusiv T.V.A.).
Art.3. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face în conformitate cu legislația în
vigoare.
Art.4. Consiliul local Rebricea, judetul Vaslui desemneaza pe domnul Radu Valerică, primar al
comunei Rebricea, ca reprezentant legal al proiectului.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul
Vaslui, prin compartimentul de specialitate.

Rebricea, 29 ianuarie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Asandei Sorinel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ANEXA
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL
NR. 9 / 29.01.2016

Proiectant: SC NEXT DESIGN SRL
Beneliciar: Comuna Rebricea. jud.Vaslui
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizllrii obiectivului de investi\ie :Alimentare cu apli sate Rebricea. Sasova. Craciunesti. Ratesu
Cuzci si constructii poduri. podete si punti pietonale in comuna Rebricea
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ROMÂNIA
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii ”ALIMENTARE CU APĂ SATE REBRICEA, SASOVA,
RATEȘU-CUZEI, CRĂCIUNEȘTI ȘI CONSTRUCȚII PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI
PIETONALE ÎN COMUNA REBRICEA”
Doamnelor şi domnilor,

Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei ca urmare a aprobării includerii
investiției sus-menționate în Programul naţional de dezvoltare locală, instituit prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 28/2013 și în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a acestei ordonanțe care precizează „”
Inițierea proiectului de hotărâre are la bază și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia
„Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne
şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de
către autorităţile deliberative.”
De asemenea, potrivit prevederilor art. 10, alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, modificate și completate prin Ordinul MDRAP nr.
947/2015, „Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea
încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii,
întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local / judeţean de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la
art. 8 alin. (3), ..."
Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare și cu
respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea
proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, in forma prezentata de initiator.

14 ianuarie 2016
CONSILIER,
Luchian Laurențiu – Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
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la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii, ”ALIMENTARE CU APĂ SATE REBRICEA, SASOVA,
RATEȘU-CUZEI, CRĂCIUNEȘTI ȘI CONSTRUCȚII PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI
PIETONALE ÎN COMUNA REBRICEA”

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea și oportunitatea
implementării proiectului sus-menționat prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013.
Programul național de dezvoltare locală este coordonat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice și stabilește cadrul legal pentru implementarea unor
proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări
de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.
Așa cum bine știți, în comuna Rebricea s-a realizat un sistem centralizat de alimentare
cu apa a satelor Rebricea, Sasova, Rateșu-Cuzei, Crăciunești, cu urmatoarele lucrari:
• Captarea apei cu un dren in lungime de 100 ml realizat din tuburi din PVC cu fante si
diametrul 300 mm, pozate la adincimea de 4,0 m, amplasat in lunca piriului Rebricea,
paralel cu cursul apei ;
• Put colector din beton cu diametrul de 1,5m si adincimea de 8 metri amplasat in
capatul aval al drenului;
• Statie de tratare a apei;
• Rezervor de inmagazinare cu capacitate 200 mc amplasat in satul Rebricea;
• Statie de ridicare a presiunii cu instalatie de hidrofor;
• Statie de pompare pentru alimentare rezervor 50 mc amplasat in satul Craciunesti si
retele distributie gravitationala;
• Retele de distributie a apei prin pompare pentru satele Rebricea, Sasova, Ratesu Cuzei;
De asemenea, In satul Draxeni situat la aproximativ 4,0 km distanta a fost realizat un
sistem centralizat de alimentare cu apa care are drept sursa un put sapat din beton armat
prevazut cu barbacane, cu adâncimea cu de 13,0 m si diametrul de 3,0 metri. Debitul putului
sapat este de 2,0 l/s, debit superior necesarului de apa consumat de catre locuitorii din satul
Draxeni.
Ținând cont de faptul că zona satului Rebricea în care a fost amplasat rezervorul și
captarea apei este o zona extrem de săracă în resurse de apă de suprafață cât și subterane și
având in vedere ca în perioadele secetoase drenul din satul Rebricea nu mai funcționează
decât la 20% din capacitatea proiectată, se propune prin proiectul sus-menționat
suplimentarea necesarului de apă prin realizarea unei conducte de legătură între rezervorul din
satul Draxeni și cel din satul Rebricea.

Pentru acest proiect a fost deja semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice încă din noiembrie 2015, pentru suma de 330.000 lei,
bani ce vor fi repartizați de la bugetul de stat pe baza lucrărilor executate.
De asemenea, Consiliul local se obligă să asigure orice eventuală cofinanțare ce îi
revine, rezultată din implementarea Proiectului, pe toata durata si conform obligațiilor
prevăzute în Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și UAT Comuna Rebricea.
Având în vedere cele sus-prezentate, cu încadrarea în prevederile art. 36 alin. (2) lit.
„b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit să aprobaţi proiectul de
hotărâre, în forma prezentată.
14 ianuarie 2016
P R I M A R,
ing. Radu Valerică

