
 

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-a) ’’ 

 

         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  comuna al Compartimentului Achiziții Publice  și Compartimentului Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului nr.9.551 din 02.03.2021 prin care se propune  aprobarea  Proiectului de 

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

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

- 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; 

- Autorizaţia de construire nr.21/18.12.2020   emisă de Primăria Comunei Bărcăneşti pentru 

executarea  lucrărilor “ Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare  cu apa în comuna Bărcăneşti, 

judeţul Prahova (etapa a-3-a) ’’ 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr.9.561  din 02.03.2021; 

           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;  
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        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. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                Nicoleta Savu 

   

Bărcăneşti,   31.03.2021 

  Nr. 19 

 

 

 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  14   ;   Nr.voturi pentru  14  Nr. voturi impotriva  0 ;  Nr. 

voturi abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis                                    

 

 



 

                                                                    Anexa  la H.C.L.   nr. 19 din 31.03.2021 

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 a)” 

 

             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 . 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                Nicoleta Savu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Listă difuzare  

H O T Ă R Â R E  nr.19 din 31.03.2021 

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

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

Nr. 

Crt. 

Numele, prenumele 
funcționarului 

Compartiment/ 

serviciu 

Nr. 

Exp. 

 
Semnatura 

Data 

1      

      

      

      

 

 

 


