
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind : modificarea H.C.L. nr. 16 / 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

   pentru realizarea obiectivului de investiții“ Sistem centralizat de alimentare cu apă în  

   comuna Scrioaștea, județul    Teleorman” finanțat de la bugetul de stat, derulat prin  

   PNDL și cofinanțare de la   bugetul local. 
 

 Consiliul Local al comunei Scrioaștea , județul Teleorman , întrunit în ședință de îndată, în 

data de 24.03.2020, ora 9,00,  

Având în vedere : 

 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioastea înregistrat sub nr.1476 / 23.03.2020; 

- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.1477/23.03.2020, întocmit de compartimentul de 

resort; 

- H.C.L. nr. 16/ 29.03.2019  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati 

dupa achizitie, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem centralizat de 

alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul Teleorman” finanțat de la bugetul de 

stat, derulat prin PNDL și cofinanțare de la bugetul local. 

- Contractul de finantare nr. 2489/21.03.2018  intre MDRAP si UAT Scrioastea, pentru 

realizarea obiectivului "Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Scrioastea - 

Judetul Teleorman"; 

- Contractul de lucrari nr. 4962/05.11.2018, cu modificările și completările ulterioare;  

- actul aditional nr.3/17.03.2020 la contractul de lucrari nr. 4962/05.11.2018; 

- devizul general actualizat; 

- Ordin nr.947/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de 

dezvoltare locala, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 

regionale și administratiei publice, nr.1851/2013 ; 

- prevederile art.7 alin.(1) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional 

de Dezvoltare Locală, art.5 lit.e), art.6 alin.(4) din Norma metodologică pentru punerea 

în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013; 

- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L. ; 
În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) și ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art. I. - Se  aprobă modificarea art.1 al H.C.L. nr.16/29.03.2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții“ Sistem centralizat de 

alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul    Teleorman” finanțat de la bugetul de stat, 

derulat prin PNDL și cofinanțare de la   bugetul local si va avea următorul conținut: 

” Se  aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizati dupa achizitie, pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul 

Teleorman” finanțat de la bugetul de stat, derulat prin PNDL și cofinanțare de la bugetul local : 

,,Capacități 
 - Retea de distributie alimentare cu apa si conducte de aductiune L = 32,737 km; 



- Front de captare / sursa de apa: apa subterana din stratele Fratesti captata prin 2 puturi 

forate, H = 80 m fiecare; 

- Gospodarie de apa:  

-        Rezervor de inmagazinare apa Vut = 475 mc, Vt = 535 mc; 

-        Statie de pompare Scrioastea Qp1=(2x6,5+6,5) L/s, Hp=90 mcA; 

-        Statie de pompare Cucueti+Brebina Qp2=(2x6+6) L/s, Hp=59mcA si statie de 

tratare; 

-        Conducte tehnologice. 

  

 Indicatori specifici 
  

-       Valoarea totala raportata la lungimea de retea : 

6.975,282132  mii lei cu TVA / 32,737 km = 0.2131 mii lei/m 

  

- Cost apa tratata 

Cost total de operare anual = 264,396.37 lei/an  

Cost total de operare/zi = 724.37 lei/zi 

Debit de apa tratat = 614.78 mc/zi 

  1,178 lei/mc 

Debite 
Debit zilnic mediu al cerinetei de apa Qs zi med = 468,16 mc/zi 

Debit zilnic maxim al cerinetei de apa Qs zi max = 607,18 mc/zi 

Debit orar maxim al cerinetei de apa Qs or max = 63,09 mc/ora’’ 

Art. II. –   Celelalte articole rămân neschimbate . 

Art.III. – Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art. IV – Secretarul general al comunei Scrioaștea va aduce la cunoștință prezenta hotărâre, 

prin afișare la avizierul primăriei , cetățenilor și o va comunica primarului comunei Scrioaștea , 

Instituției Prefectului județului Teleorman, compartimentului contabilitate și autorităților abilitate . 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

   Predoi Silviu Ionel 

          

     

 

 

 

 

       Contrasemnează pentru legalitate, 

            SECRETAR GENERAL al UAT, 

               Elena CERNEA 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 16 / 24.03.2020  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 

,,abţineri’’, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 10  prezenţi .                                                                               
 


