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        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 67 /2021
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”Extindere de apă potabilă și

înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Calnic, 
comuna Valea Crișului”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 14.10.2021
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Valea

Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,

Ţinând  seama  de  prevederile  H.G.R  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi
conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de
investiţii finanţate din fonduri publice

Având în vedere:
- Nota Conceptuală şi Tema de proiectare întocmite în vederea realizării obiectivului de investiţii
”Extindere  de  apă  potabilă  şi  înfiinţare  reţea  de  canalizare  menajeră  în  localitatea  Calnic,
comuna Valea Crişului” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr
61/2021, 
- Studiul de fezabilitate ”Extindere de apă potabilă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în
localitatea  Calnic,  comuna Valea  Crişului”,  întocmit  de  SC Rono Aqua SRL,  Oradea,  judeţul
Bihor, Proiect nr 1423/2021

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”d”, art 139 alin (1) şi art 196 alin
(1) lit  ”a” din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă Studiului de fezabilitate ”Extindere de apă potabilă şi înfiinţare reţea
de canalizare menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea Crişului”, întocmit de SC Rono Aqua
SRL, Oradea, judeţul Bihor, Proiect nr 1423/2021, conform anexei nr 1 la prezenta.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, după cum urmează:

a. Indicatori economici:
 Valoare totală fără TVA: 7.264.872,60 lei
 Valoare C+M fără TVA: 6.035.804,57  lei
 Valoare totală cu TVA: 8.631.329,41 lei



b. Indicatori tehnici:
1. Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Calnic, comuna Valea Crişului:
- Extinderea reţelei de distribuţie apă pe o lungime de L=2.750 m,
- Staţie de pompare apă potabilă,
- Cămine de aerisire şi golire – 5 bucăţi,
- Cămine de vane – 6 bucăţi,
- Hidranţi de incendiu supraterani cu protecţie la rupere – 22 bucăţi,
- Branşamente noi pentru consumatori inclusive cămine de branşament complet echipate –

90 bucăţi.
2. Înființare sistem de canalizare menajeră în sat Calnic, comuna Valea Crişului:
- Înfiinţarea sistemului de colectare gravitaţională pentru ape uzate menajere pe o lungime

de L=7.627 m,
- Înfiinţarea sistemului de colectare sub presiune (refulare staţii de pompare) cu o lungime

totală de L=1.578 m,
- 350 de racorduri pentru consumatori, inclusive cămine de racord,
- Conectarea noii reţele de colectare a apelor uzate menajere din satul Calnic, în punctul

de racordare al sistemului centralizat de canalizare al satului Valea Crişului.

Art. 3 Orice cheltuieli impuse pentru realizarea obiectivului prevăzut la art.1, precum şi
cheltuielile  de  întreţinere  şi  exploatare  pentru  acesta  se  suportă  din  fonduri  europene
nerambursabile, bugetul de stat, venituri proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei
Valea Crişului.

Valea Crişului, la 14.10.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 
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