ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA
Codul de înregistrare fiscală: 4332266

HOTĂRÂREA
Nr. 25 din 27.05.2016
privind implementarea proiectului „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
IN SATUL PLENITA DIN COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 10006 din 19.05.2016, prin care se sustine necesitatea si
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 10007 din 19.05.2016, prin care se motivează, în drept si în fapt,
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Plenita;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, a căror documentatie tehnico-economică prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 26 din 26.05.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN
SATUL PLENITA DIN COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ”
Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta
H O T A R A R E :.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „.EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA IN SATUL PLENITA DIN COMUNA PLENITA, JUDETUL
DOLJ”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăti în cadrul Proiectului.

Art. 4. – Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Plenita, judetul Dolj atat
a cheltuielilor eligibile, cat si a celor neeligibile care depasesc valoarea maxima a fondurilor
nerambursabile ce pot fi alocate pentru realizarea obiectivului de investitii.
Art. 5. – Se aproba inaintarea unei cereri de finantare privind Proiectul in cadrul
Submasurii 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica,
prin P.N.D.R. – F.E.A.D.R.
Art. 6. - Numărul locuitorilor si operatorii economici deserviti de Proiect, dupa caz,
precum si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este domnul Mihai-Puiu Calafeteanu –
primarul comunei în dubla sa calitate si de ordonator principal de credite.
Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Plenita.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Dolj si se aduce la
cunottintă publică prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet
www.plenita.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gurita Constantin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Adrian Marian

Anexa la H.C.L. Plenita Nr.25/ 27.05.2016
I. Caracteristicile tehnice ale proiectului : ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL PLENITA DIN COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ”.
Racorduri la reteaua de canalizare menajera in numar de 536 racorduri individuale
(inclusiv camine de racord), dintre care :
• 255 racorduri la reteaua de canalizare cu De 200 mm ;
• 281 racorduri la reteaua de canalizare cu De 250 mm.
Conductele de racord vor fi din PVC, SDR41, SN4, De 160 mm.
Retea de canalizare menajera- curgere gravitationala in lungime totala de L= 8443 m din
conducte de PVC-U, multistrat:
• 2553 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 200 mm ;
• 5890 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm.
Subtraversari ale retelei de canalizare gravitationala prin foraj orizontal dirijat :
• Subtraversari de drum ale conductei de canalizare gravitationala realizate prin foraj
orizontal, in conducta de protectie din otel cu lungimea L = 36 m ;
Statii de pompare apa uzata menajera
• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU1-ME, prevazuta cu 2 pompe
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 6,6 l/s, inaltimea de pompare
H(p)=10,0mCA si puterea P = 2,5 kW ;
• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU2-TV, prevazuta cu 2 pompe submersibile
(1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare H(p)=12,5mCA si puterea
P = 1,2 kW ;
• Imprejmuiri zona de acces (din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din
ramă de oţel rotund 0,16 mm şi împletitură din sârmă de oţel zincată D= 2 mm cu
ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălţimea la coamă de 2,05 m inclusiv porti acces) –
L= 24 ml.
Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala de L= 456 m din conducte
de PEID :
• 323 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm;
• 133 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm.
Desfacere-refacere sistem rutier
• Desfacere-refacere sistem rutier cu suprafata S = 20 mp.
Desfacere-refacere platforme betonate in vederea pozarii conductelor
• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii conductelor cu
suprafata S = 285 mp.
Refacere rigole de pamant dupa pozarea conductelor
• Refacere rigole de pamant cu lungimea L = 2068 ml.
Refacere acostament dupa pozarea conductelor

• Refacere acostament drum cu lungimea L=4000 ml.
Refacere drum balastat dupa pozarea conductelor
• Refacere drum balastat afectat cu lungimea L=4386 ml.

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare- 36 luni
II. Numarul locuitorilor deserviti de proiect: 2103 din care 1265 locuitori deserviti direct
de proiect si 883 locuitori deserviti indirect de proiect
III. Numarul operatorilor economici deserviti de proiect: 24.
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