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CONSILIUL LOCAL 
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HOTARAREA  NR. 26/2020 

privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie “Realizare retele de apa si apa uzata in 

localitatea Vadu, comuna  Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” 

 

          Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta 

extraordinara din data de 05.03.2020, 

 Analizand Proiectul de hotarare nr. 26/2020 si Raportul primarului comunei Santamaria-

Orlea nr. 26/05.03.2020 din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei hotarari privind 

aprobarea instrumentarii proiectului de investitie “Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea 

Vadu, comuna  Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”  

             Avand in vedere raportul nr. 26/05.03.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea; 

Luand in considerara ca avizul comisiei de specialitate nu exista, conform art. 136, pct.10 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 Tinand cont de :         

- prevederile  art.7 alin.(1) lit.k din  OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.(1) si art.(2) lit.a  din Anexa la Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013-pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-prevederile art.44 din din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ;  

   In baza art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. e coroborat cu 

art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a  art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei “Realizare retele de apa si 

apa uzata in localitatea Vadu, comuna  Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” ce urmează a fi 

depusa pentru obtinerea de finanţare prin „Programul National de Dezvoltare Locala”, subprogramul 

„Modernizarea satului romanesc”, coordonat de M.L.P.D.A. si reglementat prin OUG nr. 28/2013 si 

Ordin M.D.R.A.P. nr. 1851/2013. 

 

Art. 2. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie 

“Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea Vadu, comuna  Sântămăria-Orlea, judetul 

Hunedoara” conform Anexei , care face parte integranta din prezenta.  

(2) Valoarea totala a investitiei “Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea Vadu, comuna  

Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” este in suma de 5.394.904,45  lei, inclusiv TVA, din care 

constructii-montaj in suma de 4.013.628,87 lei, inclusiv TVA. 

 

Art. 3. Se aproba cofinantarea de la bugetul local al comunei Santămăria - Orlea, judetul 

Hunedoara, in valoare de 182.141,56   lei, din valoarea totala de 5.394.904,45   lei. 

 

Art.4. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consilului Local 

nr. 49/2019 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie “Realizare retele de apa si apa 

uzata in localitatea Vadu, comuna  Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” 

 

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 

Santamaria-Orlea, prin compartimentele de specialitate 

 

mailto:sintamariaorlea@yahoo.com


        Art.6 Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

         

 

Art.7 Prezenta se comunica: 

- Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, 

- Compartimentului achzitii publice, investitii si fonduri structurale 

- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  la 05 martie 2020 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                              COMTRASEMNEAZA, 

                     NALATAN ILIE ALIN                                         SECRETAR GENERAL,             

                                                                                             BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13 

Pentru: 13 

Impotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 



Anexa la HCL nr. 26/2020 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

“Realizare retele de apa si apa uzata in localitatea Vadu, comuna Sântămăria-Orlea, 

judetul Hunedoara” 

 

Indicatori tehnici: 

Rețea de canalizare Vadu 

LUNGIMI CONDUCTE   

Material Diametru[mm] Lungime[m]   

PEID PE100 SDR26 PN6 D90 3386.38   

PVC KG, SN4 D250 1264.18   

Lungime totala conducte 4650.56   

Lungime totala retea 4688.56   

CAMINE   

Material DN[mm]/Dim.[cm] Bucati   

BETON 1000 37   

BETON 1500 1   

BETON (Retea pompata) 1000 10   
 

Racorduri canalizare Vadu 

LUNGIMI CONDUCTE   

Material Diametru[mm] Lungime[m]   

PVC SN4 D160 222.68   

Lungime totala conducte 222.68   

Lungime totala racorduri 254.48   

CAMINE   

Material DN[mm]/Dim.[cm] Bucati   

PVC 400 54   
 

Lungimea totală a rețelei de canalizare propusă va fi de aproximativ 4688.56 ml, iar pe traseul conductelor a 

fost proiectată o stație de pompare. 
Stația de pompare proiectată în localitatea Vadu are următoarele caracteristici: 
                          SP1     -   Qp = 3,80 l/s, Hp = 35 mcA 
 

RETEA DE ALIMENTARE CU APA VADU: 

DATE TOTAL 

LUNGIMI CONDUCTE   

Material Diametru[mm] Lungime[m]   

PEID PE100 SDR11 PN16 D110 2801.24   

Lungime totala conducte 2801.24   

Lungime totala retea 2809.49   

TUBURI DE PROTECTIE     

Material Lungime[m]     

OL 245x8mm 36.63     

CAMINE   

Material DN[mm]/Dim.[cm] Bucati   

BETON 150x150 4   
Lungimea totala a retelei de apă propusa va fi de 2801,24 ml.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Branșamentele de apă 

Toate proprietățile vor fi branșate la rețea printr-un branșament Dn 32 mm compus din conductă 
PEHD DN 32mm PN 10 , robinet de concesie îngropat , cămin de branșament complet echipat cu robineți si 
contor . 

DATE TEHNICE BRANSAMENTE  APA VADU: 
 

DATE TOTAL 

LUNGIMI CONDUCTE   

Material Diametru[mm] Lungime[m]   

PEID PE100 SDR26 PN16 D0 310.82   

Lungime totala conducte 310.82   

Lungime totala bransamente 321.82   

CAMINE   

Material DN[mm]/Dim.[cm] Bucati   

PEID 400 55   
 
Lungimea totala a branșamentelor de apă va fi de aproximativ 322 ml. 

 

 

Indicatori economici: 

Valoarea totala inclusiv TVA  5.394.904,45  lei 

Din care C+M : 4.013.628,87 lei inclusiv T.V.A. 

Utilaje: 840.523,41 lei inclusiv TVA 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA, 

                     NALATAN ILIE ALIN                                         SECRETAR GENERAL,             

                                                                                                 BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


