
 Consiliul local al comunei Bicaz,judetul Maramures, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.02.2020

 Avand în vedere:

Raportul compartimentului de specialitate in care se aduce la cunostinta necesitatea adoptarii unei hotarari  privind aprobarea
indicatorilor tehnico–economici dupa achizitie  pentru obiectivul de investiti  „Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare
sistem de canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Bicaz,comuna Bicaz,judetul Maramures”    

expunerea de motive  a primarului comunei Bicaz,judetul Maramures
avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Bicaz,judetul Maramures

          In temeiul prevederilor articolului 129  alineatul (2) litera b   aliniatul 4 lit.a  ale   art.139 alin.1 si art.196 alin (1) lit.( a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTARASTE:

                        

Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici dupa achizitie  

pentru obiectivul de investitie:

„Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare sistem de canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Bicaz,comuna
Bicaz,judetul Maramures„                                                                     

a)Valoarea totala a investitiei,inclusiv TVA =14.842.894,61 lei

din care:

bugetul de stat=14.336.575,61 lei

bugetul local   =     506.319,00 lei

b)durata de realizare a investitiei:36 luni

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investitie:

„Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare sistem de canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Bicaz,comuna
Bicaz,judetul Maramures„

Infiintare sistem de alimentare cu apa  in localitatea Bicaz :

3 puturi forate existente se echipeaza complet , conducta de aductiune apa din PE100 RC De 63 mm, L total= 5981 m; statie de
tratare Q=15 mc/h; rezervor de inmagazinare V=200 mc; Retea de distributie formata din :conducta  PE 100 RC Pn 10 De 110 mm
L=7757 m,conducta PE 100 RC Pn 10 De 90 mm L=1184  m, 26 bucati camine de sectionare, camine reducere de presiune, camine
de aerisire si camine de golire; 24 bucati hidranti exteriori  supraterani Dn 80 mm;  4 subtraversari  drum judetean in lungime
totala de 48 m;  255 bransamente la proprietati.

Infiintare sistem de canalizare menajera  cu statie de epurare in localitatea Bicaz: Conducta de canalizare menajera din
polipropilena compacta SN10, De250 mm, L=5430 m; 153 bucati camine de vizitare Ø800 mm din polipropilena compacta;
subtraversari drum judetean;spargeri si refaceri trotuare;2 bucati statii de pompare dotate fiecare cu pompe cu tocator inclusiv
conducta de canalizare sub presiune din PE100 RC De=75 mm Ltotal=495 m; 220 bucati racorduri la proprietati; Statie de epurare
mecano-biologica complet echipata pentru  671  locuitori echivalenti, Qmaxim=150 mc/zi

ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ

HOTĂRÂREA
nr. 4 din 27.02.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici dupa achizitie pentru obiectivul de investitie: Infiintare
sistem de alimentare cu apa si infiintare sistem de canalizare menajera cu statie de epurare in

localitatea Bicaz,comuna Bicaz,judetul Maramures



Președinte de ședință,
Vasile MITRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:

Institutiei Prefectului Judetului Maramures
Primarului comunei Bicaz

 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei.
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