ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2018,
cu finanţare din surse proprii si Fond IID ce vor fi realizate de către S.C. HIDRO
PRAHOVA S.A. – Sucursala Valenii de Munte

Având în vedere prevederile legale cuprinse in :
- art.10, alin.(1), lit.b), art.11, alin.(2), lit.g) şi alin.(3), art.12, alin.(1), lit.a) din Legea
nr.241/2006 a Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi
completată;
- art.36, alin.(2), lit.d) şi alin.(6), lit.a), pct.14 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ţinând cont de adresa nr.1775/DT/89/14 martie 2018 a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.;
Vazand:
- expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte;
- raportul intocmit de catre Serviciul Urbanism;
- raportul intocmit de catre Comisia pentru activitati economico - financiare si agricultura;
În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:

Art.1. Aprobă Planul de investiţii pe anul 2018, cu finanţare din surse proprii şi din Fond
IID, ce vor fi realizate de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. – Sucursala Valenii de Munte,
conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre : Primar, Serviciul
urbanism si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica pe site-ul
institutiei si se va comunica persoanelor interesate.
Afisarea, publicarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iorga Gabriela
CONTRASEMNEAZA:
Secretar – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE, 31 mai 2018.
NR.______.
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ANEXA
la H.C.L. nr._____/___________

DENUMIREA INVESTIŢIEI

SURSA DE
FINANŢARE

TOTAL 1

2
3
SUCURSALA VALENII DE MUNTE – SISTEM ALIMENTARE CU APA
VALENII DE MUNTE
Reţea de distribuţie Inlocuire conducta distribuţie apa str.N.Balcescu intersectie cu str.Marasesti ( tronson PEHD, Dn = 110 mm, L
FOND II D
oras Vălenii de Munte
= 40 m) si conducta str.Marasesti (tronson PEHD, Dn = 110 mm, L = 205 m)
Inlocuire conducte distribuţie apa si branşamente : str.Ciprian Porumbescu ( PEHD, Dn = 90 - 110 mm, L =
Reţea de distribuţie
380 m si 28 branşamente) si str. Anton Pann (PEHD, Dn = 90 - 110 mm,
FOND II D
oras Vălenii de Munte
L= 350 m si 18 branşamente) – documentatii tehnice si executi etapa I, str.Ciprian Porumbescu
Reţea de distribuţie
Modificare solutie alimentare cu apa cartier Traistari (automatizare – statie hidrofoare)
SURSE PROPRII
oras Vălenii de Munte
Planul de contorizare - achiziţie si montaj contoare apa rece la nivel de branşament (populaţie) - (Dn = 15 - 32
Reţea de distribuţie
FOND II D
mm)
oras Vălenii de Munte
Reţea de distribuţie
Sectorizare retea distributie apa (executie camine, montare vane, reductoare de presiune, m.d.m., etc)
FOND II D
oras Vălenii de Munte
Reţea de distribuţie
Trecere bransamente pe conducte noi (inclusive contorizare/inlocuire m.d.m.) Cartier Tabaci – finalizare lucrari
FOND II D
oras Vălenii de Munte

Componenta din
cadrul sistemului la
nivelul căreia se
propune investiţia
1

PLAN DE INVESTIŢII 2018 - IN CADRUL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
cu finanţare din surse proprii / Fond IID

ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

207.000

15.000

20.000

20.000

20.000

86.000

46.000

Valoarea estimata a
investiţiei/suma
alocata 2018,
- fara T.V.A (lei)
4

