
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

H O T A R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retea de 

distributie apa potabila in comuna Cerasu, judetul Prahova”, a stabilirii datei licitatiei si 

constituirea comisiei de licitatie pentru acest obiectiv 

 
Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Retea de distributie 

apa potabila in comuna Cerasu”; 

In conformitate cu prevederile art.44 ali.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.b coroborat cu alin.(4) lit.d) si art.45 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 Art.1. – Se aprobà indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Retea de distributie 

apa potabila in comuna Cerasu”, dupa cum urmeaza:  
a) Valoarea totala, cu T.V.A., a lucrarilor proiectate este de = 12.838.317 lei (3.031.265 E); 

din care C + M (cu TVA)       =  11.257.838 lei (2.685.097 E) 

Valoarea totala, fara TVA    = 10.394.438 lei (2.454.239 E); 

din care C + M (fara TVA)   =  9.078.902 lei (2.143.627 E).    

 b) Durata de realizare a lucrarilor: 36 luni. 
Art.2. – Licitatia privind atribuirea contractului de achizitie publica pentru executia obiectivului “Retea de distributie 

apa potabila in comuna Cerasu” va avea loc pe data de 6 decembrie 2013, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Cerasu. 

Art.3. – Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor in urmatoarea componenta: 

- Duca Dumitru, primarul comunei – presedinte comisie; 

- Barbu Ion, referent achizitii publice in aparatul de specialitate al primarului – secretar comisie; 

- Trascau Maria - referent contabil in aparatul de specialitate al primarului - membru; 

- Matiut Gheorghe – agent agricol in aparatul de specialitate al primarului - membru; 

- David Stelian, secretarul comunei - membru; 

Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

           NICOLAE-VICTOR FRANCU 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

Cerasu, 29 noiembrie 2013. 
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