
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂRCULEŞTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiu de fezabilitate – pentru 
obiectivul de investiţie „ Modernizarea sistemului de alimentare cu apă,  comuna Mărculeşti, 

judeţul Ialomiţa „ 
 

         Consiliul local al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere: 

–  expunerea de motive a primarului nr. 867 din 14.03.2016; 
–  raportul compartimentului de specialitate nr. 917 din 17.03.2016; 
–  avizul comisiei pentru agricultură, activităţi economice, financiare, amenajarea 

teritoriului, urbanism şi protecţia mediului nr. 930 din 18.03.2016; 
–  prevederile art. 4 şi art. 5, alin. ( 1 ) din Hotărârea Guvernului nr. 28 / 2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

–  prevederile Legii nr. 273 / 2006, privind finanţele publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 2 ), lit. b) coroborate cu prevederile art. 36, alin. ( 4 ), 
lit. d), art. 45, alin. ( 1 ), art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215 / 2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                         HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico – economică –  Studiu de fezabilitate – pentru obiectivul 
de investiţie „ Modernizarea sistemului de alimentare cu apă,  comuna Mărculeşti, judeţul 
Ialomiţa „ conform anexei la prezenta hotărâre, având principalii indicatori tehnico – economici: 

a) Valoarea totală a investiţiei = 1119,160 mii lei, inclusiv TVA, respectiv 251,734 mii euro, 
inclusiv TVA, din care C+M = 683,854 mii lei, inclusiv TVA, respectiv  153,820 mii euro, 
inclusiv TVA; 

b) Eșalonarea investiției: 
  - anul I = 671,496 mii lei, inclusiv TVA, respectiv 151,040 mii euro, inclusiv TVA, din care 
C+M= 410,312 mii lei, inclusiv TVA, respectiv 92,292 mii euro, inclusiv TVA; 
 - anul II = 447,664 mii lei, inclusiv TVA, respectiv 100,694 mii euro, inclusiv TVA, din care 
C+M= 273,542 mii lei, inclusiv TVA, respectiv 61,528 mii euro, inclusiv TVA; 

c) durata de realizare a investiției =24 luni; 
d) Capacități: - front captare – puțuri de medie adâncime – 1 bucată; 

                  - rezervor înmagazinare V 200 mc – 1 bucată; 
                  - stație pompare – 1 bucată; 
                  - conductă de transport apă – 1125 ml 
Art.2. Primarul comunei Mărculeşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Ialomiţa și se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.primariamarculesti.ro. 
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