
 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 59 

Din 14.12.2022 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE 

 ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI, ÎN LUNGIME DE 18 KM” 

 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 

14.12.2022, 

Având în vedere: 

• Prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta si a Deciziei 
de punere in aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluarii planului 
de redresare si rezilienta al Romaniei; 

• Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 
aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – 
Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în 
aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de 
conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență; 

• H.G 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice,  

Luând act de: 

• referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Cudalbi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat cu nr. 268/s/06.12.2022; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 269/s/06.12.2022; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică (SF cu elemente de DALI) întocmită de 
proiectantul S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L. (Proiect nr. 45/2737/81/2021) pentru 
obiectivul de investiţie: „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA 
CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI, ÎN LUNGIME DE 18 KM”, conform ANEXEI NR.1, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei: „MODERNIZARE ȘI 
EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI, ÎN LUNGIME DE 
18 KM” conform ANEXEI NR.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Comunei Cudalbi, prin 
aparatul de specialitate.  

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii, şi publicata, pentru informare, în 
monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Cudalbi.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

      

                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

                                                                          Secretar general al U.A.T. Cudalbi 

                                                                                Albu CONSTANTIN 

 


