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HOTĂRÂREA NR.90
Din 31 Iulie 2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru lucrările de investiţii "Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi
canal izare din Oraşul Buftea" ş i „Reabilitarea ş i extinderea surselor de captare şi tratare
a apei potabil e din Oraş ul Buftea ş i Comun a Corbeanca ş i Con s trucţi a s taţie i de Epurare
în Oraşul Buftea", din cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
apă ş i apă uzată pentru Regiunea Constanţa - Ilfov"

Consiliul local al oraşului Buftea,
A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
Raportul de specialitate comun al Serviciului Achizitii Publice , Investiţii , Informatică ,
Proiecte cu Finanţare Internaţiona lă şi Direcţia Econom i că din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
• Adresa nr. 48089/12.07.2013 a S.C. Raja Constanţa S.A, înregistrată la Primăria
oraşului Buftea cu nr. 159/15.07.2013;
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 25/29.03.2011 privind aderarea oraşului Buftea la
Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal Constanţa ;
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 26 /29.03.2011 privind delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A. , şi aprobarea
contractu lui de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, a Regulamentului
serviciului de apă şi de canalizare şi a caietelor de sarcini;
• Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N .R.S.P.G.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de cana lizare nr. 88/2007;
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 68 din 06.06.2013 privind punerea la dispoziţia
proiectului "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru
Regiunea Constanţa - Ilfov", a bunurilor imobile pentru construcţia/ extinderea/
reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia .
• Studiul de fezabilitate „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată
pentru Regiunea Constanţa - Ilfov";
• Avizul Consiliului Tehnico-Economic nr. 44/01 .07.2013;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea;
În conformitate cu :
• Prevederile Proiectului „Extinderea ş i modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată
pentru Regiunea Constanţa - Ilfov"- Axa Prioritară 1 POS Mediu (2007 - 2013);
• Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
converge nţă , cu modificările şi comp l etările ulterioare;
• Prevederile Ordinului M.E.F. nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
Aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a

instrumentelor structurale , a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat ,
inclusiv din Fondul Naţional de Dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă , aprobată
cu modificari şi completări prin legea 249/2007;
• Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu
modificările şi co mpletă rile ulterioare ;
• Prevederile art.12 alin. (1 ), lit. (c) din Legea serviciului de alimentare cu apă ş i de
canalizare nr. 24112006, republicată;
• Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin.(4) lit. d) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , repub licată , cu modificările ş i
com pletările ulterioare;
• Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, re pub l i cată;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi comp l etăril e ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind lucrările de investiţii "Reabilitarea şi
extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul Buftea" şi „Reabilitarea şi
extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna
Corbeanca şi Construcţia staţiei de Epurare în Oraşul Buftea", din cadrul proiectu lui „Extinderea
şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa - Ilfov", potrivit
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâ re.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru oraşul Buftea, privind lucrările de
investiţii "Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi cana lizare din Oraşul
Buftea" şi „Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul
Buftea şi Comuna Corbeanca şi Construcţia staţiei de Epurare în Oraşul Buftea" din cadrul
proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea
Constanţa - Ilfov", potrivit Anexei nr. 2 care face parte integ rantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se asigură din: Fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat,
alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de
la lnstitutii Financiare lnternationale sau bănci comerciale.
I
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Art. 4. Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul
public al oraşului Buftea. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor
propuse în proiect.

Art. 5. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâ ri se
Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi operatorul S.C. Raja
Constanţa S.A.

împuterniceşte

oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate în
de Dezvolta re

Art. 6. Secretarul

prezentei

hotărâri şi
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Anexa nr.2 lal-!.C.. L .. Buftea nr.90/31.07.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,şi a iildiC~tOtilOr ·.t0hri'iC~'.:·~co·~Omici pentru lucrările de- investiţii "Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul Buftea" şi „Reabilitarea şi extinderea
surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi
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------ ----- - modernizarea 1nfrastructu-rirde

Îli

Oraşul

Bortea", -mn----cadrut--proieci:a1ui----;-;Extinderea
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Denumire Proiect : .,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
pentru regiunea Constanţa - Ilfov"
Denumire

Lucrări
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Regiunea constanţa·--:-11f<YV"_:_

apă şi apă uzată

Investiţii:

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din
Orasul Buftea
Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din
Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi Construcţia Staţiei de epurare fn
Oraşul Buftea .
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INDICATORI TEHNICI PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA
BUFTEA
I
I
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Descriere

Nr.
Crt.
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I

2

I

U.M.

Cantitate

3

4

buc

8

buc

5

m

566

m

3193

buc

1

buc
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UAT

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1

Foraje noi

2

Reabilitarea si automatizarea forajelor de adancime medie

3

Conducta de aductiune noua

4

Conducta de aductiune - reabilitare

5

Statie de tratare noua

~·

-

---------·
Reabilitare statie de pompare existenta

6

---

--

Executie rezervor nou de 1000 mc in interiorul celui existent
buc
1
de 2500 mc
---··------- -----19566
Retea de distributie - reabilitare
m
--- ----- --·------------ - - - - -·
Retea de distributie - extindere
32859
m

7
8
9

2. INDICATORI TEHNICI PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERA UAT
BUFTEA

•

i

L--·--

1

Retea canalizare - extindere

2

Statie de pompare apa uzata menajera

3

i Conducta de refulare apa uzata menajera

4

1

Statie de epurare

·----·------

m

45444

buc
m

13
I
I

buc
I
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1
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Anexa nr.2 la H.C.L. Buftea nr.90/31.07.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
a indicatorilor 'tehnico•economici pentru lucrările de investiţii "Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din . Oraşul Buftea" şi „Reabilitarea şi extinderea
surselor de· captare şi t_ratare a apei potabile di_n Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi
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3. INDICATORI ECONOMICI- PENTRU UAT -BUFTEA
-- -

2

3
4
5

li

~

.- ,

. - .....· -

Retea de distributie apa
Retea de canalizare
Statie de e urare
TOTAL INVESTITIE DE BAZA
Alte cheltuieli (amenajarea terenului , utilitati,
proiectare si asistenta tehnica , dirigentie de
santier, diverse si neprevazute, darea in
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