
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUŞTENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 67 /2012 

 
privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investitii “Reabilitare/înlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, 

staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni” 

din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile 

cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori” 
 

 

Consiliul local al oraşului Buşteni, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 11.04.2012, 

şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (15), 

 

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul 

comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului, precum si avizul 

Comisiei nr. 1 - pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea 

domeniului public si privat al orasului, servicii si comert; Comisiei nr. 2 - pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, realizzarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor si de arhitectura, 

Comisiei nr. 3 - pentru invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectia 

copilului, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie, precum si avizul Comisiei nr. 4 - 

pentru administratie publica locala, drepturile omului, problemele minoritatilor, juridica, 

disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii publice şi avizul de legalitate dat de secretara 

oraşului, 

 

In temeiul art 2, art 3 si art 4 din Ordonanta 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor 

multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, aprobata prin Legea 61/2007 si 

modificata prin Legea 62/2008; 

In baza Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului Cadru de Imprumut dintre Romania si 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului „Sistem integrat de 

reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile şi 

staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori” şi a 

Hotărârii Guvernului nr.493/25.05.2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin 

schimburile de scrisori semnate la Bucuresti la 3 martie 2011 si la Paris la 5  aprilie 2011 între 

Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; 

In temeiul Art 44 si art 45 din legea 273/2006 –legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

In conformitate cu Art.10-12 si art 36 din Legea nr 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si 

de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare si  art.1 alin( 2) lit.a şi b, art. 4, art. 8 

alin.2, 44 alin 2 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ţinând cont de încadrarea în Strategia de dezvoltare locală şi turistică a oraşului Buşteni  

aprobată prin HCL nr. 72/08.06.2011  

În baza prevederilor art. 36 alin. (2)  lit. c) şi lit. d), alin (4) lit. a), alin 6 lit a punctul 14, art. 45 

alin.2 si 3 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 



 

 Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a 0 consilieri şi “abţineri” a 0 consilieri 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate intocmit de S.C. PRO TOBY S.R.L. pentru 

subproiectul “Reabilitare/înlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, 

aducţiune, staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni”, 

judeţul Prahova, din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare 

cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în 

localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori” .  

2. Valoarea totală estimativă a investiţiei conform devizului general este de 41.267 mii 

lei inclusiv T.V.A. din care lucrari efective de constructii (C+M)  in valoare de 25.628 mii lei 

inclusiv T.V.A.      

        

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii  “Reabilitare/ 

înlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, staţii de tratare, 

rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni”, judeţul Prahova, după cum 

urmează: 

 1Euro = 4,3218 lei la 29.09.2011                                                                 

Valoarea totala estimativă a investitiei (inclusiv TVA): 

       41.267mii lei echiv.        9.549 mii euro 

 Din care Constructii montaj   25.628 mii lei echiv.       5.930 mii euro 

Surse de finantare la nivelul valorii totale a obiectivului (inclusiv TVA): 

Credit extern prin BDCE (61,64 %)  25.439 mii lei echiv.  5.886 mii euro 

Unitatea administrativ teritoriala (19,24 %) 7.940 mii lei echiv.  1.837 mii euro 

Bugetul de stat prin MDRT (19,16 %)  7.889 mii lei echiv.  1.825  mii euro 

  din care: 

Cote, taxe si alte cheltuieli asociate  267 mii lei echiv.  62  mii euro 

 

Esalonarea investitiei  

  Anul I           Total an I   28.887  mii lei echiv. 6.684   mii euro  

                 din care: C+M   17.939  mii lei echiv. 4.151  mii euro 

  Anul II         Total an II   12.380 mii lei echiv.  2.865 mii euro 

                 din care: C+M `  7.688  mii lei echiv.  1.779 mii euro 

 

Durata de realizare:  18 luni 

 

CAPACITĂŢI: 

Camere de captare Q = 4l/s  ÷ 16l/s 4 buc 

Conducta de aductiune fonta ductila, PN20  ÷PN 25, 

Dn 150 mm ÷315 mm 
5.000 m 

Conducta de aductiune (transport) PEID, PN10 ÷PN 

20, Dn 150 mm ÷315 mm 
8.010 m 

Conducta de legatura (transport) PEID, PN10, Dn 

160 mm ÷ 250 mm 
900 m 



Statii de dezifectie clorinare Q=10l/s  ÷36 l/s 4 buc 

 Rezervoare  V=300 mc  ÷ 750 mc 6 buc 

 
                       
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                

    Bunea Cristian                                                                                 

         Contrasemneaza, 

            SECRETAR 

         jr. Bardan Adrian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


