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                                         HOTĂRÂRE 

        privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de  

     investiţii ,, Infiintare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei  
                            sat Bughea de Jos , judeţ Prahova’’  
 

 
          Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei cu 
privire la actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii 
,, Infiintare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei , sat Bughea de 
Jos , judeţ Prahova’’, 
           Analizând prevederile art.l din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea  Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală, etapa a ll-a si pentru modificarea  alin.l al art.IV din OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si 
pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri 
publice, 
          Luând în considerare prevederile art.1, art.5-art.7, art.10 din 
H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul –cadru al 
documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice , 
          Având în vedere indicatorii tehnico –economici actualizaţi ai proiectului  
,, Înfiinţare sistem alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, 
judeţ Prahova’’, precum şi devizul general al investiţiei actualizat in data de 16 
septembrie 2021 , 
          Tinand cont de adresa nr.102902/27.08.2021 emisa de Ministerul 
Dezvoltarii,  Lucrarilor Publice si Administratiei , 
         În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.d, art 196, alin.1 lit.a 
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova,  
 



                                          HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1- Se actualizează indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiţii 
,, Infiintare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Vitioarei ,sat Bughea de 
Jos , judeţ Prahova’’, astfel :  
    Indicatori tehnici 

- Retea distributie apa, conducte tip PEHD: L = 12117 ml; 
- Bransamente: 347 buc; 
- Camin racord, conducta racord, rezervor tampon – 20m/2x1500 l; 
- Statie pompe aductiune inclusiv dezinfectie – Q = 4,2 L/S; 
- Rezervor inmagazinare apa incendiu si consum – V = 100mc; 
- Statie pompare distributie (Rezervor - Localitate) – QSP1 = 7,9 L/S; 
- Conducta aductiune, PEHD, De180 – L = 1373 m; 
- Retea distributie apa (PEHD: De140, De125, De110, De90, De75, De63)–L 

=10744m 
- Statie pompe pentru repompare directa in retea avand – QSP2 = 5 L/S; 
- Camine de vane (aerisire/golire) – 52 buc; 
- Hidranti incendiu – 10 buc; 

    Indicatori economici 
- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 7.437.007,31 lei din care: 

 Suma alocata de la bugetul de stat – 7.061.136,18 lei 
 Suma alocata de la bugetul local – 375.871,13 lei 

ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei si compartimentul investitii si achizitii publice. 
ART.3 – Prin grija secretarului general al comunei Gura Vitioarei prezenta 
hotarare se va comunica, în termenul prevăzut de lege, primarului  comunei Gura 
Vitioarei, prefectului județului Prahova , Ministerului Dezvoltarii , Lucrarilor 
Publice si Administratiei , precum si compartimentelor de resort și se va aduce la 
cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet a comunei Gura Vitioarei 
în secțiunea Monitorul Oficial Local de catre compartimentul monitorizare 
proceduri administrative. 
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