
ROMANIA  

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr. 30  

 

Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 

„Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in satele: Marcea, Prodanesti, Ionesti, 

Bucsani, Fotesti, Fiscalia, Delureni, Dealu Mare din comuna Ionesti, judetul Valcea” 

 

Consiliul Local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 04.10.2021, la 

care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Ionesti, insotit de 

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 5618 din 28.09.2021, precum si referatul compartimentului 

achizitii inregistrat sub numarul 5617 din 28.09.2021 prin care propune aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si 

canalizare in satele: Marcea, Prodanesti, Ionesti, Bucsani, Fotesti, Fiscalia, Delureni, Dealu 

Mare din comuna Ionesti, judetul Valcea”, conform anexei 1. 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 5619 din 

28.09.2021, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, protectia 

mediului, servicii si comert, nr. 5703 din 04.10.2021 precum si raportul de avizare al secretarului 

comunei nr. 5620 din 28.09.2021; 

In conformitate cu prevederile art 44 din legea 273/2006 privind finantele publice locale si 

ale art. 129, alin. 2, lit. b) si alin. 3, lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139 si art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar 

de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

 

HOTARARE 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere 

retele de alimentare cu apa si canalizare in satele: Marcea, Prodanesti, Ionesti, Bucsani, Fotesti, 

Fiscalia, Delureni, Dealu Mare din comuna Ionesti, judetul Valcea”, precizati in Studiul de 

Fezabilitate aferent obiectivului, conform anexei 1. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea aducerii la 

indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Valcea. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari, in 

termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la sediul Consiliului Local 

Ionesti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                             CONTRASEMNEAZĂ 

Catanoiu Ion                 SECRETAR GENERAL 

                                                                                      Dobra Emil Florin 
 

Ionesti 04.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa la HCL nr. 30 din 04.10.2021 

 

 

 

1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 
 

1.1. Valoarea de investitie a obiectivului este: 

 

Valoarea 

(exclusiv 

TVA) 

TVA 
Valoarea 

(inclusiv TVA) 

Lei Lei Lei 

TOTAL GENERAL: 31.406.780,74 5.920.311,49 37.327.092,23 

din care: C+M 22.973.987,08 4.365.057,55 27.339.044,63 

 

1.2. Indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice 

 

 

Indicatori economici U.M. Cantitate 

Valoare investitiei, inclusiv TVA, din care: lei 37.327.092,23 

valoare C+M, inclusiv TVA  lei 27.339.044,63 

Durata de realizare a investitie luni 24 

Indicatori tehnici U.M. Cantitate 

Lungime totala colectoare de canalizare ml 22810 

Statii pompare ape uzate buc 13 

Lungime totala conducte de refulare ml 3360 

Lungime totala retele de distributie ml 24995 

Statie de repompare apa potabila buc 2 

Rezervor capacitate nominala 400 mc buc 1 

Lungime totala conducta aductiune ml 3627 

 

 

Proiectantul: Terra Solution Services SRL  

Beneficiar: Comuna Ionesti, jud. Valcea 

Obiectiv de investitie: "Extindere retele de alimentare cu apă si canalizare in satele: Marcea, Prodănești, Ionești, 

Bucșani, Fotești, Fișcălia, Delureni, Dealul Mare în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea" 

 

2. Finantarea investitiei se va realiza de prin Compania Nationala de Investitii. 
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