ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

HOTĂRÂREA NR. 53/2017
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
“Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare
permanentă pentru tunurile de zăpadă”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu
Mare nr. 93/2015
Consiliul Judeţean Satu Mare întrunit în şedinţă extraordinară,
având în vedere Expunerea de motive nr. 3963/14.03.2017 a d-lui Pataki Csaba – Preşedinte al
Consiliului Judeţean Satu Mare, anexată la Proiectul de hotărâre nr. 3965/14.03.2017, Raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 3967/14.03.2017, raportul de avizare al Comisiei pentru realizarea
lucrărilor publice, construcţii şi modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii nr.
4/15.03.2017, raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare nr. 4/15.03.2017
și raportul de avizare al Comisiei de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională,
parteneriate interne şi internaţionale nr. 2/15.03.2017,
luând în considerare prevederile art.291 alin.(1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
raportat la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 93/2015 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice în faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii
“Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă
pentru tunurile de zăpadă”,
ținând cont de adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene nr.11322/08.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare sub nr.2065/09.02.2017,
în temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit.b) şi alin. (3) lit. f), coroborate cu cele ale art. 97
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
“Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă
pentru tunurile de zăpadă”aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 93/2015, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din
cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcţia de
Dezvoltare Regională din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare şi cu
Orașul Negrești Oaș.

Satu Mare, 15.03.2017

PREŞEDINTE,
Pataki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Satu Mare nr. 53/2017

PRINCIPALII
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI
pentru obiectivul de investiții:
“Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă
pentru tunurile de zăpadă”

• Înălțime amonte a barajului 9.00 m
• Înălțime medie în ax a barajului: 8.50 m
Caracteristici

• Lungime la coronament: 280 m
• Lățime coronament: 4,00 m
• Suprafața amenajării (cu tot cu ampriza barajului):
1.4 ha
• Suprafața rezervorului la NNR (nivelul normal de
retenție): 0.7 ha-0.9 ha

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

2.700.683 lei

593.492 EURO

Din care C+M (inclusiv TVA)

2.157.004 lei

474.015 EURO

Curs de schimb valutar BNR la 10.03.2017 1 EURO = 4,5505 lei

PREŞEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

