
România 

Judeţul  Neamţ 

Consiliul  local al Comunei Tămăşeni 

 

H O T Ă R Â R E 

-proiect- 

Privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul 

Neamţ” 

 

 Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ; 

       

  Având în vedere prevederile: 

          - prevederile art. 44 alin.(1), din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale. 

          - prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice. 

 Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr. 1661 din 24.02.2021 a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea 

sa de iniţiator;  

b) Raportul de specialitate  nr. 1662 din 24.02.2021 al compartimentului de specialitate cu 

atribuţii în domeniu;  

c) raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  

   În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 139, ale 

art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

  Art. 1 Se aprobă realizarea investiţiei  „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de 

canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, precum si necesitatea şi oportunitatea investiţiei: 

      In prezent, comuna TAMASENI dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa 

partial. Alimentarea cu apă a consumatorilor se face si din fântâni. Aprovizionarea pentru 

nevoile publice şi gospodăreşti ale locuitorilor din zonele fără sistem centralizat de alimentare 

cu apa se face din fântânile existente, cu apă insuficientă în perioadele de secetă şi 

necorespunzătoare fizico -chimic şi bactereologic în conformitate cu Legea 458 / 2002 şi STAS 

1342 / 1991, datorită lipsei zonele de protecţie sanitară conform HG 930 / 2005.  

  In momentul intocmirii studiului de fezabilitate, comuna TAMASENI dispune de retea de 

canalizare menajera partiala. Reteaua de canalizare propusa pentru extindere va deversa 

apele uzate intr-o statie de epurare.    In cadrul activitatilor economico-sociale apele uzate 

sunt colectate in fose improprii si latrine necorespunzatoare din punct de vedere al igienei si 

protectiei mediului sau evacuate direct/necontrolat in factorii de mediu, contribuind in mod 

negativ asupra starii de confort si de sanatate a populatiei comunei, cat si asupra mediului 

inconjurator. Acesta conduce la cresterea riscului de poluare a panzei freatice de mica si 

medie adancime care este de obicei exploatata prin fantanile din gospodariile populatie. 

Prezenta situatie este neregulamentara din punct de vedere al legislatiei de mediu in vigoare. 

Prin urmare se impune realizarea extinderii cat mai rapida a unui sistem de canalizare care sa 

asigure colectarea apei uzate menajere si epurarea acesteia inainte de deversarea in 

receptorul natural. Infiltrarea direct in sol a apelor uzate pentru zonele care nu au retea de 

canalizare are influente nefavorabile asupra: 

➢ calităţii fizico - chimice şi bacteriologice a apelor subterane de mică adâncime şi 

/sau a apei din fântânile existente, 

➢ factorilor de mediu solul şi subsolul, 



➢ factorilor de mediu aer şi aşezări omeneşti - apele uzate menajere conţin materii 

organice putrescibile care în timpul verii pot dezvolta substanţe volatile, urât 

mirositoare , 

➢ sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor şi 

rozătoarelor, purtătoare de boli. 

  Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural, existând un risc 

major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului. 

  Datorită acestei situaţii, s-a propus extinderea retelei de alimentare cu apa si a retelei de 

canalizare. 

 

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Extindere sistem de alimentare cu apă 

şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” conform Anexei, care face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se confirmă că numărul de locuitori al comunei Tămăşeni este de   6.493 locuitori. 

Art. 4 Se confirmă că lucrările sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei. 

Art. 5 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul Local 

din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va 

fi dată în exploatare. 

Art. 6 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei 

Tămăşeni pentru perioada 2021-2027. 

Art. 7  Întreţinerea şi exploatarea reţelelor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare 

privind condiţiile de exploatare şi a normelor de mediu. 

Art. 8  Se confirmă că lucrările se execută pe bunuri ce fac parte din inventarul domeniului public 

al comunei. 

Art. 9 Se numeşte reprezentantul legal al proiectului Primarul comunei Tămăşeni, Lucaci Ştefan. 

Art. 10 Se confirmă că valorile neeligibile ale investiţiei vor fi suportate din bugetul local al 

comunei. 

Art. 11  Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 12 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si Instituţiei Prefectului 

Judeţului Neamţ, in vederea exercitării controlului de legalitate, va asigura publicitatea acesteia in 

condiţiile legii. 

 

 Initiator,                                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

            PRIMAR;                                                                       SECRETAR GENERAL, 

 

 
 

    

 

 

 
         



      Anexa  HCL  nr.            din 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montai (C+M), în conformitate cu 

devizul general: 

 
Valoare de investiţie 

Valoarea totală (INV) inclusiv TVA din care 

construcţii-montaj (C+M) 

22.253.967,81 lei 

17.548.046,97 lei 

Valoarea totală (INV) fără TVA din care 

construcţii-montaj (C+M) 

18.734.548,80 lei 

14.746.257,96 lei 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 

 

            Indici de performanţă 

Lungime reţea canalizare  20.632 m 
 

SPAU  14 buc. 
 Lungime conducte refulare  4.018 m 
 

Staţie de epurare   
 

Qu zi med=480 m3/zi, 

Qu orar max=56,64 m3/h (15,73 l/s) 
 

Lungime reţea alimentare cu apa  
 

7.422 m 

 

c) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:  19  luni 
 

d) deviz general al obiectivului de investitii: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 1662 din 24.02.2021         

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul 

Neamţ” 

 

    Văzând referatul de aprobare al domnului Primar, Lucaci Ştefan,  prin care se propune aprobarea 

realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de 

alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”,  facem 

următoarele precizări: 

➢ Comuna Tămăşeni intenţionează sa implementeze proiectul de investitie “Extindere sistem 

de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, 

proiect ce urmeaza a fi depus spre finantare Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

➢ Necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului   rezultă   din următoarele considerente: 

   In prezent, comuna TAMASENI dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa 

partial. Alimentarea cu apă a consumatorilor se face si din fântâni. Aprovizionarea pentru 

nevoile publice şi gospodăreşti ale locuitorilor din zonele fără sistem centralizat de alimentare 

cu apa se face din fântânile existente, cu apă insuficientă în perioadele de secetă şi 

necorespunzătoare fizico -chimic şi bactereologic în conformitate cu Legea 458 / 2002 şi STAS 

1342 / 1991, datorită lipsei zonele de protecţie sanitară conform HG 930 / 2005.  

  In momentul intocmirii studiului de fezabilitate, comuna TAMASENI dispune de retea de 

canalizare menajera partiala. Reteaua de canalizare propusa pentru extindere va deversa 

apele uzate intr-o statie de epurare.    In cadrul activitatilor economico-sociale apele uzate 

sunt colectate in fose improprii si latrine necorespunzatoare din punct de vedere al igienei si 

protectiei mediului sau evacuate direct/necontrolat in factorii de mediu, contribuind in mod 

negativ asupra starii de confort si de sanatate a populatiei comunei, cat si asupra mediului 

inconjurator. Acesta conduce la cresterea riscului de poluare a panzei freatice de mica si 

medie adancime care este de obicei exploatata prin fantanile din gospodariile populatie. 

Prezenta situatie este neregulamentara din punct de vedere al legislatiei de mediu in vigoare. 

Prin urmare se impune realizarea extinderii cat mai rapida a unui sistem de canalizare care sa 

asigure colectarea apei uzate menajere si epurarea acesteia inainte de deversarea in 

receptorul natural. Infiltrarea direct in sol a apelor uzate pentru zonele care nu au retea de 

canalizare are influente nefavorabile asupra: 

➢ calităţii fizico - chimice şi bacteriologice a apelor subterane de mică adâncime şi 

/sau a apei din fântânile existente, 

➢ factorilor de mediu solul şi subsolul, 

➢ factorilor de mediu aer şi aşezări omeneşti - apele uzate menajere conţin materii 

organice putrescibile care în timpul verii pot dezvolta substanţe volatile, urât 

mirositoare , 

➢ sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor şi 

rozătoarelor, purtătoare de boli. 

  Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural, existând un risc 

major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului. 

  Datorită acestei situaţii, s-a propus extinderea retelei de alimentare cu apa si a retelei de 

canalizare. 

Investitia se caracterizeaza prin acoperirea functiunilor si a cerintelor  propuse si cerute de 

catre beneficiar prin tema de proiectare la nivel minim, care justifica investitia, cu 



incadrarea in prevederile "Programului National de Dezvoltare Locala". 

 

➢ În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019, privind Codul 

administrativ , în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  … d) 

aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii;.  

➢ În baza prevederilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, „documentaţiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 

bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate 

direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative”.  

    Ţinând cont de cele de mai sus, propunem aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul “Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în 

comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

.     

Întocmit, 

ing. Chihalău Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 1661 din 24.02.2021    

REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

“Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul 

Neamţ” 

 

     Comuna Tămăşeni intenţionează sa implementeze proiectul de investitie “Extindere sistem de 

alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, proiect ce 

urmeaza a fi depus spre finantare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

    Necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului   rezultă   din următoarele considerente: 

   In prezent, comuna TAMASENI dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa 

partial. Alimentarea cu apă a consumatorilor se face si din fântâni. Aprovizionarea pentru 

nevoile publice şi gospodăreşti ale locuitorilor din zonele fără sistem centralizat de alimentare 

cu apa se face din fântânile existente, cu apă insuficientă în perioadele de secetă şi 

necorespunzătoare fizico -chimic şi bactereologic în conformitate cu Legea 458 / 2002 şi STAS 

1342 / 1991, datorită lipsei zonele de protecţie sanitară conform HG 930 / 2005.  

  In momentul intocmirii studiului de fezabilitate, comuna TAMASENI dispune de retea de 

canalizare menajera partiala. Reteaua de canalizare propusa pentru extindere va deversa 

apele uzate intr-o statie de epurare.    In cadrul activitatilor economico-sociale apele uzate 

sunt colectate in fose improprii si latrine necorespunzatoare din punct de vedere al igienei si 

protectiei mediului sau evacuate direct/necontrolat in factorii de mediu, contribuind in mod 

negativ asupra starii de confort si de sanatate a populatiei comunei, cat si asupra mediului 

inconjurator. Acesta conduce la cresterea riscului de poluare a panzei freatice de mica si 

medie adancime care este de obicei exploatata prin fantanile din gospodariile populatie. 

Prezenta situatie este neregulamentara din punct de vedere al legislatiei de mediu in vigoare. 

Prin urmare se impune realizarea extinderii cat mai rapida a unui sistem de canalizare care sa 

asigure colectarea apei uzate menajere si epurarea acesteia inainte de deversarea in 

receptorul natural. Infiltrarea direct in sol a apelor uzate pentru zonele care nu au retea de 

canalizare are influente nefavorabile asupra: 

➢ calităţii fizico - chimice şi bacteriologice a apelor subterane de mică adâncime şi 

/sau a apei din fântânile existente, 

➢ factorilor de mediu solul şi subsolul, 

➢ factorilor de mediu aer şi aşezări omeneşti - apele uzate menajere conţin materii 

organice putrescibile care în timpul verii pot dezvolta substanţe volatile, urât 

mirositoare , 

➢ sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor şi 

rozătoarelor, purtătoare de boli. 

  Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural, existând un risc 

major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului. 

  Datorită acestei situaţii, s-a propus extinderea retelei de alimentare cu apa si a retelei de 

canalizare. 

  Numărul de locuitori al comunei Tămăşeni este de  6.493 locuitori, conform ultimului 

recensămân al populatiei (2011),  respectiv de 9.816 locuitori conform ultimelor date publicate 

de  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ. 

 Lucrările sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei, investiţia fiind 



cuprinsa in lista de investiţii pe anul 2020. 

     Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul Local 

din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care 

investiţia va fi dată în exploatare. 

    Investiţia face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei Tămăşeni pentru perioada 

2014-2020, fiind cuprinsa şi în Strategia de Dezvoltare locală a comunei Tămăşeni pentru 

perioada 2021-2027, în curs de elaborare. 

   Lucrările se execută pe bunuri ce fac parte din inventarul domeniului public al comunei. 

     În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019, privind Codul 

administrativ , în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  … d) aprobă, la 

propunerea primarului, documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii de interes 

local, în condiţiile legii;.  

     În baza prevederilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, „documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi 

ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.  

   Faţă de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Tămăşeni, 

proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

 

Primar,  

LUCACI ŞTEFAN 


