Hotărâri ale consiliului local (cele mai importante cu carater normativ):
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.32.

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „ Alimentare cu apă localitatea Laza,
comuna Laza, judeţul Vaslui”
Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza prin
care se motivează necesitatea realizării obiectivului „Alimentare cu apă sat Laza”,
precum şi Studiul de fezabilitate şi Studiul hidrogeologic realizat de ing. Hapiuc Doru
cu nr.111/2006;
Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003
privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.38, alin.(4) lit. „d”, coroborat cu prevederile art.46
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară de
lucru;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul „ Alimentare cu apă localitatea Laza, comuna Laza, judeţul Vaslui”
preconizat a se realiza în satul Laza, comuna Laza, judeţul Vaslui, după cum urmează:
- construirea în satul Laza a unei instalaţii de alimentare cu apă cu următorii
indicatori tehnico-economici;
- captare formată din 4 puţuri forate la o adâncime de 30 m echipate cu câte o
pompă submersibilă de înaltă performanţă;
- reţeaua de distribuţie a apei se va realiza printr-o conductă din PEID Dn
110
mm pe care se vor monta cişmele de distribuţie şi hidranţi de incendiu;

- terenul pe care se va construi instalaţia este din domeniul public pe marginea
drumurilor şi străzilor, iar pentru construcţia bazinului de 200 mc se va afecta
150 m.p şi pentru cele 4 puţuri forate 400 m.p.(inclusiv împrejmuirile);
- cabinele puţurilor forate se vor executa din beton armat de asemeni şi
rezervorul de înmagazinare a apei de 200 m.c.
- adâncimea de montare a conductei va fi de 1,30 m;
- instalaţiile hidraulice se vor executa din conducte metalice iar alimentarea cu
energie electrică se va face prin racord la reţeaua existentă în zonă;
- valoarea totală a investiţiei cu toate dotările aferente este de 1.417.225,33 lei
din care cheltuieli (C+M) reprezintă 1.105.826,76 lei;
- durata de realizare a investiţiei este de 12 luni iar finanţarea investiţiei se va
face din fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau alte surse de finanţare
legal constituite;
Art.2. Se aprobă plata sumei de 7.000 lei reprezentând contavaloarea proiectului
compus din studiu hidrogeologic şi studiu de fezabilitate.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei Laza, judeţul
Vaslui.

LAZA, 30.11.2006

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, ASAVEI CEZAR

Contrasemnează secretarul comunei Laza,
Puşcaşu Ioan

