
 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea documentației  tehnico-economice (Studiu de fezabilitate, indicatorii tehnico-

economici și devizul general )  ai obiectivului de investiţii   ’’Colector ape pluviale de pe starzile 

Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova”   

 

        Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 

29.06.2022;    

                  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 ; 

         În conformitate cu prevederile : 

 

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

modificările şi completările ulterioare ; 

- Art.7 din H.G.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 ; 

-  Studiul de fezabilitate nr. 860/2021 pentru obiectivul de investiţii  ’’Colector ape pluviale de pe starzile 

Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova’’ întocmit de  

S.C. TOGES SERV  S.R.L. Ploiești ; 

      

        Văzând : 

- Referatul  de aprobare  nr. 15.311 din 10.06.2022, al Primarului Comunei Bărcăneşti  prin  care se 

propune    aprobarea studiului de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii ’’Colector ape pluviale de pe 

starzile Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comună Bărcăneşti, Judeţul Prahova”  , 

principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii și devizul general  ; 

- Raportul de specialittae comun nr.15.358/14.06.2022 al Serviciului Financiar-Contabil și 

Compartimentului Achiziții Publice  din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se 

propune aprobarea documentației  tehnico-economice (Studiu de fezabilitate, indicatorii tehnico-

economici și devizul general )   ai  obiectivului de investiţii   ’’Colector ape pluviale de pe starzile 

Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova”   ; 
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- Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3  din cadrul Consiliului Local al 

comunei Bărcăneşti ; 

- Avizul favorabil al  secretarului general al comunei Bărcăneşti  ; 

 

        În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) ,lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. - Se aprobă  Studiul de Fezabilitate (SF) al obiectivului de investiţii   ’’Colector ape 

pluviale de pe starzile Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova”  , întocmit de .C. TOGES SERV  S.R.L.Ploiești ,conform anexa nr.1 care face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.- Se aprobă principalii   Indicatori  tehnico-economici  ai obiectivului de investiţii   

’’Colector ape pluviale de pe starzile Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova”  , conform anexa nr.2 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3.- Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiţii   ’’Colector ape pluviale de pe 

starzile Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova”,  

conform anexa nr.3 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.4. – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din fonduri aprobate cu 

această destinaţie din bugetul local al U.A.T.Comuna Bărcănești, județul Prahova  .  

 

             Art.5. - Primarul comunei Bărcăneşti, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire 

prezenta hotarâre ,care prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi  înaintată persoanelor şi 

autorităţilor interesate ,şi va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Andrei MATEI 

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nicoleta SAVU 

 

Bărcăneşti, 29 .06. 2022 

 Nr. 45 
Nr.consilieri ȋn funcţie 

 
15 ;  Nr.consilieri prezenţi 11   ; Nr.voturi pentru 11  Nr. voturi ȋmpotrivă   0  ;  Nr. voturi abţinere   0.      

sistem de vot : deschis 

Cvorum necesar :majoritate absolută 

4 exp 
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                                                                     Anexa nr.2  la  HCL   nr.  45     din  29.06.2022 

 

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

’’Colector ape pluviale de pe starzile Cerceluşilor, Mărgăritarilor şi Crinilor (DN1A)  în Comuna 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova’’ 

       Beneficiar : Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova  

1.  Valoarea totală a investiţiei  (preţuri la decembrie 2021) : 

Nr. crt. Capitol investiţie Valoare fără 

TVA  (lei) 

TVA (lei) Valoare cu 

TVA (lei) 

1. Total General 473.446,78 89.954,89 563.401,67 

2. Din care C+M 387.929,00 73.706,51 461.635,51 

3. Cheltuieli cu investiţia 

de bază (Capitolul 4) 

378.467,00 71.908,73 450.375,73 

2. Durata de realizare a investiţiei :120 de zile conform S.F. nr. 860/2021 . 

3. Capacităţi : lungimea totală de tub corugat cu mufă şi garnitură PE SN8 DN/OD 630 este egală cu 

aproximativ 435 m  

             Indicatori fizici:  

            - Funcţiunea : colector ape pluviale  

            - Clasa de impotanta  : ’’III’’ 

            - Categoria de importanta : ’’C’’ – normală  

Durata normală de funcţionare  : 10 ani 

      4.Finanţarea obiectivului de investiţii se va face din fonduri aprobate cu această destinaţie din bugetul 

local al UAT Comuna Bărcănești, județul Prahova 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                 

Andrei MATEI  

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 



                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nicoleta SAVU 







Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare nr.44 din 10.06.2022

SECRETAR
Evidenţiere















































































Anexa nr. 3 la Proiectul de hotarare nr.44 din 10.06.2022

SECRETAR
Evidenţiere
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