ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
Consiliul Local

HOTĂRÂRE
Privind participarea comunei Bănia la Programul vizând protecția resurselor de apă,
sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare
Consiliul local al comunei Bănia, întrunit în ședință extraordinară ;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul de specialitate al
compartimentului de resort şi avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei
Bănia;
Văzând Ghidul de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului și
Pădurilor nr. 1450 din 10 septembrie 2010;
Văzând prevederile art. 20 al.(1) lit. „i” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere şi prevederile art. 8 al.(1) lit.„l” şi „m” din Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 30
ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând şi prevederile art. 70 lit. „j” şi art. 90 lit. „c” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195
din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. „b” şi lit. ,,d”; al.(4) lit. „f”; al.(6) lit. „a”, pct. 14; art. 45 al.(1) şi
al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se aprobă contractarea finanțării privind proiectul “Alimetare cu apă și stație de tratare
Gîrbovăț, canalizare menajeră și stație de epurare Gîrbovăț, comuna Bănia, județul Caraș-Severin”, în
cadrul “Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de
tratare, canalizare și stații de epurare”.
Art. 2 - Se aprobă asigurarea contribuției proprii în procent de 25% din valoarea cheltuielilor
eligibile și susținerea cheltuielilor neeligibile.
Art. 3 - Se împuternicește primarul comunei Bănia, d-nul Albu Alexandru-Vichentie, să reprezinte
comuna Bănia în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu ca responsabil de proiect și să semneze
contractul de finanțare nerambursabilă precum și alte documente necesare implementării proiectului.
Art. 4 - Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției conform
anexei hotărârii.
Bănia la data de 12.11.2010
Nr. 70
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Bălan Silvestru
Contrasemnează
Secretar,
Pavel Marin

Anexa
la Hotararea Consiliului local al
comunei Bănia nr.70 din 12.11.2010

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Ai proiectului de investiţii ,,Alimentare cu apă și stație de tratare Gîrbovăț, canalizare menajeră și stație
epurare Gîrbovăț, comuna Bănia, județul Caraș-Severin‘”.
Titularul investiţiei: Comuna Bănia, județul Caraș-Severin;
Beneficiarul investiţiei: Comuna Bănia, județul Caraș-Severin;
Amplasamentul: Judeţul Caraş-Severin, comuna Bănia, localitatea Gîrbovăț;
Finanţarea: Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de
tratare, canalizare și stații de epurare + contribuție proprie 25%;
Indicator

U/M

I. Alimentare cu apă și stație de tratare Gîrbovăț, comuna Bănia
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) din care:
Lei
C+M
Lei
Eșalonarea investiției:
INV/C+M (cu TVA)
Lei
- Anul I INV/C+M (cu TVA)
Lei
- Anul II INV/C+M (cu TVA)
Lei
- Anul III INV/C+M (cu TVA)
Lei
Durata de realizare a investiției
Luni
Capacități
1. Aducțiune PEHD Dn 75 mm
metri
2. Rețea distribuție PEHD De 100 mm
metri
3. Stație de tratare
Buc.
4. Rezervor de înmagazinare 100 mc
Buc.
5. Racorduri PIED D=300 mm
metri
6. Foraje
Buc.
7. Durata de recuperare a investiției
Ani
8. Valoare anuală amortismente 2.584.290/35 ani
Lei
II. Canalizare menajeră și stație de epurare Gîrbovăț, comuna Bănia
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) din care:
Lei
C+M
Lei
Eșalonarea investiției:
INV/C+M (cu TVA)
Lei
- Anul I INV/C+M (cu TVA)
Lei
- Anul II INV/C+M (cu TVA)
Lei
- Anul III INV/C+M (cu TVA)
Lei
Durata de realizare a investiției
Luni
Capacități
1. Rețea canalizare PVC Dn=250 mm
metri
2. Refulare PEHD – PE 100
metri
3. Cămine canalizare
Buc.
4.Stație de pompare ape uzate
Buc.
5. Durata de recuperare a investiției
Ani
6. Valoare anuală amortismente 3.545.030/35 ani
Lei

Cantitate
2.584.290
1.793.910
2.584.290/1.793.910
192.080/1.298.780/1.009.070
1.093.430/784.840
32
40
5200
1
2
1.030
1
35
73.837
3.545.030
2.729.690
3.545.030/2.729.690
192.080/1.825.210/1.535.450
1.527.740/1.194.241
32
5.147
634
90
5
35
101.287

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Bălan Silvestru
Contabil: Ec. Surulescu Dănilă ______________
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