
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 

HOTARÂREA 

nr. 13 din 10 aprilie 2019  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție 

publică și ca urmare a aplicării art. 71 alin (1) din O.U.G. nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiții  

“Înființare sistem de canalizare apă uzată menajeră în  loc. Oltina, comuna Oltina, jud. Constanța” 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d)    art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e)    art. 36 alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (3) și alin. (5) – (7)  din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

g) art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018  privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene  

Ținând cont de: 

- Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică și ca urmare a aplicării art. 

71 alin (1) din O.U.G. nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiții  “Înființare sistem de canalizare apă uzată 

menajeră în  loc. Oltina, comuna Oltina, jud. Constanța” 

- Contractul de finanțare prin sub-măsura 7.2 – „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de 

bază la scară mică” nr. C0720AN00011721400772/27.09.2017 prin care s-a obținut o finanțare nerambursabilă 

de 4.287.630,18 lei. 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 

d) raportul comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale și 

sportive, culte, protecția mediului și turism 

 In temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 10 aprilie 

2019, adoptă prezenta hotărâre 
 

       Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică 

și ca urmare a aplicării art. 71 alin (1) din O.U.G. nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiții  “Înființare sistem 

de canalizare apă uzată menajeră în  loc. Oltina, comuna Oltina, jud. Constanța” după cum urmează: 

Indicatori economici: 

- Valoare totală a obiectivului: _________ lei inclusiv TVA 

- Valoare eligibilă: ____________ 

- Valoare neeligibilă: ___________ 

Din care:  Valoarea lucrărilor (C+M) : ____________ 



  Cheltuieli diverse și neprevăzute: ______________ 

Indicatori tehnici: 

- Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră este de 11731 ml și pe diametre astfel: 

D 250, L=7649 ml  

D 315, L=3136 ml  

D 200, L=  946 ml  

- Stație monobloc de epurare biologică a apelor uzate menajere care să asigure procesarea unui debit: 

Quzimed = 124,00 m3/zi = 1,44 l/sec 

Quzimax = 172,00 m3/zi = 1,99 l/sec 

Quorarmax =  23,00 m3/h = 6,39 l/sec 

Quorarmin =  3,227 m3/h = 0,90 l/sec 

      Art. 2. – Primarul comunei Oltina este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa:  www.comunaoltina.ro.                                                                                                                

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 

                  Ionel GHERGIC 

Contrasemnează, 

SECRETARUL COMUNEI, 
 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


