
Nr.  13   din   02.03.2021   

 

P R O I E C T  DE     H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea proiectului tehnic  privind  obiectivul de investiţii  “ Reabilitări şi extinderi 

conducte de alimentare  cu apa în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3) ’’ 

 

         Având în vedere prevederile  : 

-Art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Art. 41 şi art.44 alin. (1) şi alin(4), art.46 din Legea nr. 273/2006  privind Finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Art. 11, 12 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al 

documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

        Văzând : 

- referatul  de aprobare  nr. 9540/02.03.2021 al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  care se 

propune    aprobarea proiectului tehnic   pentru obiectivul de investiţii  “ Reabilitări şi extinderi 

conducte de alimentare  cu apa în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3) ; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat 

în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la Proiectul de hotărâre aprobarea 

proiectului tehnic   pentru obiectivul de investiţii  “ Reabilitări şi extinderi conducte de 

alimentare  cu apa în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3)  

- avizele comisiilor de specialitate nr.................din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr……….din……..2021; 

           În temeiul prevederilor art.139 alin.(1)  şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 
CONSILIUL LOCAL 

 



 

 

 

        Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

            Art.1. - Se aprobă proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii  “ Reabilitări şi extinderi 

conducte de alimentare  cu apa în comună Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3)” şi principalii 

indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  “ Reabilitări şi extinderi conducte de 

alimentare  cu apa în comună Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3)”, conform anexei  care face  

parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

Art.2. – Finanţarea lucrării se va face din bugetul local al comunei Bărcăneşti si eventuale 

fonduri nerambursabile care vor fi accesate . 

             Art.3.- Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă orice  altă hotărâre contrară. 

Art.4.-Primarul comunei Bărcăneşti ,Viceprimarul comunei Bărcăneşti  vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre, care prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi 

comunicată şi înaintată autorităţilor interesate, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile 

legii. 

 

 

INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

                                                        Gheorghe Dima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Anexa  la  proiectul de hotărâre  nr. 13 din 02.03.2021 

Principalele caracteristici şi indicatori tehnico-economici ai obiectiuvului de investiţii :          

“ Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare  cu apă în comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova (etapa a-3)” 

 

             Beneficiar : Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova  

1.  Valoarea totală a investiţiei  ( preţuri an 2019 – lei )  

Nr. crt. Capitol investiţie  Valoare fără 

TVA  (lei) 

TVA (lei) Valoare cu 

TVA  

1. Total General  6.889.689,45 1.293.153,92 8.182.843,35 

2.  Din care C+M 6.192.382,63 1.176.552,70 7.368.935,33 

 

2. Durata de realizare a investiţiei : 12 luni conform graficului de realizare a investiţiei . 

3. Capacităţi : 

Lungime totală reţea alimentare cu apă PEHD, PE100RC, PN10 

D50,63,75,90, 110, 160mm= 

14798 ml 

Cămine vane distribuţie 115 buc. 

Cămine observaţie 2 buc. 

Hidranţi D80 5  buc. 

Cămin branşament 417 buc. 

Lungime conducta branşament PEHD PE100 PN6 Dn 32, L= 1668 ml 

Conducta protecte OL178x6mm 122.85 ml 

Conducta protecţie OL194x6mm 61.10 ml 

Conducta protecţie OL219x6mm 15.85 ml 

Conducta protecţie OL245x8mm 40.88 ml 
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Conducta protecţie OL299x8mm 58,40 ml 

Masiv ancoraj 20 buc. 

 

          Garanţia de minim 3 ani. 

          Durata de utilizare  conducte PHD : 50 ani la o temperatură a fluidului de 20 grade C. 

4. Finanţarea lucrării se va face din bugetul local al comunei Bărcăneşti si eventuale fonduri 

nerambursabile care vor fi accesate . 

 

 

 



 

 
 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al 

bugetului local pe anul  2020 în anul 2021  
 
 

 
Secretarul general al comunei  Barcanesti, judetul Prahova, 

procedând, in conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,la analiza  Proiectului de 
hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic  privind  obiectivul de 
investiţii  “ Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare  cu apa în 
comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3) ’’ nr.13 din 02.03.2021, 
constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si oportunitate 
prevazute de  OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ  , cu 
modificările și completările ulterioare , ale  Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale,republicata, cu modificarile şi completările 
ulterioare,  şi   în consecinţa îl avizez favorabil  în scopul  adoptării sale  de 
catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

 
 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

 

 

2 exp. 

2 exp. 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr.  9.561 din   02.03.2021 
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                     Nr.  9551  / 02.03.2021 
 

 

 Repartizat pentru avizare la Comisiile de specialitate  nr................cu adresa 
nr.............din...../03/2021 

 

 

 

R A P O R T      DE       S P E C I A L I T A T E 

pentru aprobarea proiectului tehnic  privind obiectivul de investiţii “ Reabilitări şi extinderi 

conducte de alimentare cu apă în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3)” 

 

 

 Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul-Primarul Comunei Bărcăneşti propune aprobarea 

proiectului tehnic  pentru obiectivul de investiţii  “ Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare  

cu apă în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3) ,legislaţia aplicabilă fiind:  

- OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 273/2006  privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Art.7, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

continutul-cadru al documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii  finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare . 

          Datorită faptului că reţeaua de alimentare cu apă a comunei  are în componenta şi conducte 

de distribuţie a apei care sunt învechite, deteriorate  şi  apar  tot mai des probleme de 

funcţionare/avarii, inclusiv lipsa de presiune, necesita  reabilitare şi  extindere  în anumite zone 

ale comunei  . 

         Obiectul de investiţii “ Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare  cu apă în comună 

Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3)  a fost demarat în anul 2017 prin realizarea studiului de 

fezabilitate  nr. 549/2017, iar în  anul 2018  a fost contractat  proiectul tehnic nr. 38,  care a fost 

predat în octombrie, 2019 şi  prin care se propune reabilitarea şi extinderea conductelor de 

alimentare cu apă de pe raza comunei Bărcăneşti, prin  înlocuirea conductelor vechi şi extinderea  

cu conducte din PEHD  PE 100 PN10 cu strat protector exfoliabil din PP cu diametre cuprinse 

între D50-D160 mm. 

     Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de contruire şi proiectul tehnic cu detalii de execuţie 

au fost realizate pe baza temei de proiectare, a Certificatului de urbanism nr. 105/06.08.2019 emis  

de Primăria Comunei Bărcăneşti şi a avizelor obţinute , documentaţia anexă la autorizaţia de 

construire nr.21/18.12.2020   emisă de Primăria Comunei Bărcăneşti. 

  Studiului de fezabilitate  a fost elaborat pe baza lungimilor de străzi din inventarul UAT 

Bărcăneşti şi temei de proiectare a beneficiarului , iar proiectul tehnic a fost  întocmit după 



realizarea ridicărilor topografice şi a studiului geotehnic , acest fapt a condus la apariţia unor 

diferenţelor  între aceste studii, după cum urmează : 

- Conducte PEHD cu strat de protecţie  , D 50,63,75,90,110,160 mm – 14798 ml; 

- Conducta branşament Dn32 - 1668 ml ; 

- Camine golire, vane au prevăzute în număr de 115 buc. cu capac de fontă carosabil şi 

fitinguri din fonta şi suporturi metalice de susţinere; 

- Masive de ancoraj din beton 20 buc.; 

- Branşamente 417 buc. cu următoarele elemente obligatorii : teu de branşament cu colier , 

conducta de branşament PEHD, robinet de concesie cu tijă de manevră, cămin de 

branşament din beton , D=1000mm cu instalaţie hidraulică şi contor Dn25. 

- Subtraversări  prin foraje dirijate 25 de buc., lungime totală 299m, cu conducta de 

protecţie OL  . 

      Pe lângă cele menţionate mai sus , diferenţele apărute  sunt justificate şi prin tipul de 

materiale propuse, lungimi de conducte , preţul materialelor şi valoarea manoperei care s-a 

modificat în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor. 

 

    Fondurile necesare executării lucrării au fost prevăzute din excedentul bugetar din anul 2020 

pentru anul 2021 . 

 

Principalele caracteristici şi indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii :          

“Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare  cu apă în comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova (etapa a-3)” 

      Beneficiar : Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova  

1.  Valoarea totală a investiţiei  ( preţuri an 2019 – lei )  

Nr. crt. Capitol investiţie  Valoare fără 

TVA  (lei) 

TVA (lei) Valoare cu 

TVA  

1. Total General  6.889.689,45 1.293.153,92 8.182.843,35 

2.  Din care C+M 6.192.382,63 1.176.552,70 7.368.935,33 

 

2. Durata de realizare a investiţiei : 12 luni conform graficului de realizare a investiţiei . 

3. Capacităţi : 

Lungime totală reţea alimentare cu apă PEHD, PE100RC, PN10 

D50,63,75,90, 110, 160mm= 

14798 ml 

Cămine vane distribuţie 115 buc. 

Cămine observaţie 2 buc. 

Hidranţi D80 5  buc. 

Cămin branşament 417 buc. 



Lungime conducta branşament PEHD PE100 PN6 Dn 32, L= 1668 ml 

Conducta protecte OL178x6mm 122.85 ml 

Conducta protecţie OL194x6mm 61.10 ml 

Conducta protecţie OL219x6mm 15.85 ml 

Conducta protecţie OL245x8mm 40.88 ml 

Conducta protecţie OL299x8mm 58,40 ml 

Masiv ancoraj 20 buc. 

 

            Garanţia de minim 3 ani. 

            Durata de utilizare  conducte PEHD : 50 ani la o temperatură a fluidului de 20 grade C. 

4. Finanţarea lucrării se va face din bugetul local al comunei Bărcăneşti şi eventuale fonduri 

nerambursabile care vor fi accesate. 

     Proiectul de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic  pentru obiectivul de investiţii “ 

Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apă în comună Bărcăneşti, judeţul Prahova 

(etapa a-3) ’’ îndeplineşte condiţiile de legalitate, oportunitate şi necesitate, putând  fi adoptat de 

către Consiliul Local  în temeiul prevederilor art 129 alin. 2 lit.”b” şi alin. 4 lit”d” din O.U.G nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 şi propunem  analizarea, dezbaterea şi adoptarea acestuia de plenul 

Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti. 

 

     Vizat, 

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL, 

Steluţa Monica Gheorghe 

 

       
 
                                       

Întocmit, 

Consilier achiziţii publice , 

Geanina Alina Nicolae 

 

 

Inspector urbanism şi amenajarea teritoriului , 

Cristina Ivanescu 

 

 

 

 

 

 

2 exp. 

s.n./s.n. 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

PRIMAR 

Com.Bărcăneşti, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0244276595 

Mail: primaria.ph@barcanesti.ro 

                       NR. 9540 /02.03.2021   

 

 

Repartizat ............................. pentru întocmire raport 
de specialitate cu adresa nr.............din…. ....03.2021 

Repartizat pentru avizare la Comisiile de 
specialitate nr..........cu adresa nr.......din…. ..03.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
al  Proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic privind obiectivul de investiţii “ 

Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apă în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova 

(etapa a-3)” 

 În calitate de primar, al comunei Bărcăneşti, vă supun spre analiză prevederile OUG nr. 

57/2019privind  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare , a Legii nr. 

273/2006  privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; şi a 

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al 

documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare , pentru susţinerea proiectului de 

hotărâre menţionat mai sus prezint următoarele: 

- Proiectul tehnic nr. 38/2018 pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitări şi extinderi 

conducte de alimentare cu apă în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova (etapa a-3)” a fost 

întocmit de  S.C. YDA POIECT CONSULTING S.R.L. IAŞI; 

- Implementarea proiectului este necesară pentru : sănătatea locuitorilor şi  creşterea 

nivelului de trai al acestora. 

-  În prezent reţeaua de alimentare cu apă a comunei   are în componenta şi conducte de 

distribuţie a apei care sunt învechite, deteriorate  şi  apar  tot mai des probleme de 

funcţionare/avarii, inclusiv lipsa de presiune, necesita  reabilitare şi  extindere  în anumite 

zone ale comunei  . 

           Valoarea totală a investiţiei  : 

 -     Valoare cu TVA :  8.182.843,35 lei  

-       Din care C+M  cu TVA  :    7.368.935,33 lei  

        Durata de realizare a investiţiei : 12 luni conform graficului de realizare a investiţiei . 

        Finanţarea lucrării se va face din bugetul local al comunei Bărcăneşti si eventuale fonduri 

nerambursabile care vor fi accesate . 

         Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Local al comunei 

Bărcăneşti, proiectul de hotărâre alăturat. 

                                                                      

                                                                      PRIMAR, 

Gheorghe Dima 

mailto:primaria.ph@barcanesti.ro
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