
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 70 
 

din 13 octombrie 2010 
 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului pentru obiectivul „Extindere reŃea de 
canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului; 
 Văzând Studiul de fezabilitate şi proiectul obiectivului de investiŃie  „Extindere reŃea de 
canalizare şi racorduri în oraşul Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş” şi avizul favorabil al comisiei de 
specialitate pentru administraŃie publică, administraŃie publică locală, juridică, programe economico – 
sociale  - industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii 
locale, amenajarea teritoriului şi urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) litera „d”, alin. (6) litera „a” pct. 14 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi documentaŃia tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiŃie „Extindere retea de canalizare si racorduri in orasul Miercurea Nirajului, jud.Mures” şi 
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃie, după cum urmează:  

- Valoarea investiŃiei este de 5.935.651 lei inclusiv TVA, din care C+M 5.084.293 lei inclusiv 
TVA. 

Durata de realizare    17 luni 
Capacitati: 
Numarul de persoane     4500 pers 
Debit mediu zilnic    202.45 
Debit zilnic maxim    283.43 mc/zi 
Debit orar maxim    34.25 mc/h 
Volum anual de apa    73.89 mii mc 
Retele de canalizare menajera 
Lungime totala conducte gravitationale  4,050 ml 
Din care conducte PVC Dn 200   400 ml 
Din care conducte PVC Dn 250   3,650 ml 
Racorduri la gospodarii    1,420 buc 
Lungime conducte de refulare    2,545 ml 
Statii de pompare ape uzate    5 buc 
Total investitie retele de canalizare    1,299,787 lei     

        306,156 euro 
Investitie specifică     320.94 lei/ml     

        75.29 euro/ml 
 



Art. 2. Se aprobă proiectul „Extindere retea de canalizare si racorduri in orasul Miercurea 
Nirajului, jud.Mures”, contractarea finanŃării din Fondul pentru Mediu prin „Programul vizând protecŃia 
resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staŃii de tratare, canalizare şi staŃii de epurare” 
în sesiunea 18. octombrie – 17. noiembrie 2010, asigurarea contribuŃiei proprii necesare implementării 
proiectului şi cheltuielile legate de proiect astfel: 

 
I. Valoarea totală a proiectului:  5.935.651 lei 
din care: 

- Valoarea neeligibilă a proiectului: 466.686 lei + TVA* 112.006 lei = 578.692 lei 
- Valoarea eligibilă a proiectului:   4.320.130 lei + TVA * 1.036.829 lei = 5.356.959 lei 

 
*Total TVA: 112.006 lei neeligibil + 1.036.829 lei eligibil =1.148.835 lei 
 
II. ContribuŃia proprie în proiect:  1.917.932  RON 
din care: 

- ContribuŃia la cheltuieli eligibile (25%): 1.080.033 lei + TVA* 259.207 lei = 1.339.240 lei 
- ContribuŃia la cheltuieli neeligibile:  466.686 lei + TVA* 112.006 lei = 578.692 lei 
 
*Total contribuŃie TVA:  112.006 lei neeligibil + 259.207 lei eligibil = 371.213 lei 
 
III. FinanŃare nerambursabilă (75%):  4.017.719  lei 
din care TVA      777.622 lei 
 
Valoarea totală a proiectului este de 5.935.651 lei inclusiv TVA,                                                

din care 1.148.835  lei  TVA + 4.786.816 RON  valoarea proiectului fără TVA. 
 
 
Art. 3. Se desemnează ca responsabil de proiect viceprimarul oraşului Miercurea Nirajului 

domnul Tóth Sándor, fiind persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaŃia cu Autoritatea până la 
momentul semnării contractului. 

Art. 4. Consiliul local al Orasului Miercurea-Nirajului va asigura resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului. 

Art. 5 Primarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 

 
 
 

Preşedinte de şedinŃă     Contrasemnează 

           Keresztesi Ernı Barna            Secretar 

        Nagy Zsigmond 


