
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
 

   
HOTĂRÂRE 

privind  
aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de 

investiții ”Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima 
înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații tehnice în localitatea 

Rușețu, comuna Rușețu” - obiectiv de interes local al comunei Rușețu, finanţat prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

 
 
 Având în vedere: 

• expunerea de motive a Primarului comunei Rușețu, Dl Florin SNAE, înregistrată sub nr. 
665/12.02.2019 prin care se argumentează necesitatea actualizării indicatorilor tehnico 
– economici ai obiectivului ”Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de 
epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații tehnice în 
localitatea Rușețu" - obiectiv de interes local al comunei Rușețu, finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr.689 din 13.02.2019 ; 

• Adresa Direcției Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nr.21748/11.02.2019 ; 

• Devizul general actualizat pentru obiectivul ”Prima înființare sistem canalizare ape uzate 
și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații 
tehnice în localitatea Rușețu”, întocmit de S.C. Euskatel S.R.L. Timișoara, valabil pentru 
restul de executat; 

• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului Local; 

• prevederile art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

• prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, cu modificările şi completările ulterioare   

 
În temeiul art. 36 alin (3) lit.”c”, art. 36 alin (5) lit.”a”, art. 123 alin (1) şi (2), art. 115 lit. ”b” şi 

art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată si republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1. - Se aprobă INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI actualizați pentru restul 

rămas de executat, aferenți obiectivului de investitii ”Prima înființare sistem canalizare ape 
uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și 
spații tehnice în localitatea Rușețu, comuna Rușețu”, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.- Se aprobă cofinanțarea din bugetul comunei Rușețu, a lucrărilor rămase de 

executat din obiectivul de investiții Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de 
epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spații tehnice în 
localitatea Rușețu, comuna Rușețu, cu suma de 236.332,43 lei, reprezentând diferenta 
dintre suma de 12.188.537,43, valoarea actualizată a devizului general și suma de 11.952.205 
lei, alocată de la bugetul de stat.. 

Art.3.- Primarul comunei Rușețu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Primăriei Comunei Rușețu şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei.                                                                        

 
X 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa extraordinară din 
18 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 
aprilie 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13  voturi  pentru, 0 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali 
prezenţi la şedinţă.  

 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
            Ionel Bobocea                                             SECRETAR, 

                                                                                                           Gabriel Dinu 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 18 februarie 2019 
Nr.2 
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