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HOTĂRÂREA NR. 17/2023 
privind aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiția „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 

COMUNA ARIEȘENI, JUDEȚUL ALBA” 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară azi 20 februarie  
2023 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. 17/2023, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-

economice – Studiu de fezabilitate -  pentru investiția „ EXTINDERE REȚELE DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA ARIEȘENI, JUDEȚUL ALBA”       

- referatul de aprobare al primarului comunei Arieseni înregistrat sub nr.802/16.02.2023  ; 
- raportul de specialitate nr.803/16.02.2023 al Compartimentului Achiziții publice. 

       - prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
       - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3.255/2022 pentru aprobarea Ghidului 
specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului 
național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 
„Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, 
prioritate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul 
apei; 

- Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul 
Consiliului local 

     In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin (2) lit.b) si alin. (4) lit. d), art. 139 alin.(3), lit. g), ale 
art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, alin. (4), art. 243, alin. (2), lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă proiectul de investiții „ EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU 

APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA ARIEȘENI, JUDEȚUL ALBA” 
Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economica – Studiu de fezabilitate, întocmită conform 

HG 907/2016 pentru proiectul nr. 114/2022 intitulat „ EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE 
CU APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA ARIEȘENI, JUDEȚUL ALBA”  întocmit de ENERGO 
ENCI SRL 

Art.3. Obiectivul investiției este reprezentat de extinderea rețelei de alimentare cu apa si  
canalizare menajeră în localitatea Arieseni.   

Art.4.  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției menționați in Studiul de 
fezabilitate, după cum urmează: 

Valoarea totală a investiției: 20,474,802.91lei TVA inclus 
Din care valoare C+M: 18,318,022.19 lei TVA inclus 
Durata de realizare: 12 luni 



Comuna  Arieșeni 
 sat. Arieșeni nr.19, cod poștal 517048 

Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro WEB www.comuna-arieseni.ro 
Telefon: 0358402989 

 
 

Indicatori tehnici: 
Lungime extindere rețea canalizare menajera, L = 12465,00 m; 
Racorduri canalizare: 251 bucăți; 
Lungime extindere rețea alimentare cu apa, L = 5265 m; 
Branșamente apa: 125  bucăți; 

Art.5.  Finanțarea investiției se va asigura prin Planul național de redresare și reziliență în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 „Extinderea sistemelor de apă și 
canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat 
de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei.   
       Art.6. Se aproba sursele de finanțare după cum urmează: 

Recapitulatie  LEI  
Cheltuieli cu investitia de baza 15.566.595,96 
Cheltuieli suport eligibile poentru realizarea 
investitiei 

1.613.156,05 

Valoare totala proiect 20.474.802,91 
Valoare eligibila 17.179.752,01 
Valoare neeligibila 3.295.050,90 
Surse de asigurare a cheltuielilor neeligibile   
Buget local  63.070,01 
Finantare prin MMAP 3.231.980,89 

 
Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Alba Secția 

Contencios Administrativ si Fiscal, in condițiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare. 
            Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județului Alba,  Primarului 
comunei Arieșeni, Compartimentului achiziții publice, Compartimentului Contabilitate si se afișează la 
avizierul primăriei și pe site-ul www.comuna-arieseni.ro  . 
  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabil exprimate care reprezintă 81,81 % din numărul 
consilierilor în funcţie.                                                                                          

Arieșeni, 20 februarie 2023 
                             contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                                                     pt. secretar general comună, 
  consilier local                                                                                                                     inspector asistent 
Teodor PANTEA                                                                      Ionel-Viorel BELEI 
 


	H O T Ă R Ă Ş T E:
	Arieșeni, 20 februarie 2023
	contrasemnează pentru   legalitate,
	președinte ședință,                                                                     pt. secretar general comună,
	consilier local                                                                                                                     inspector asistent
	Teodor PANTEA                                                                      Ionel-Viorel BELEI

