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ROMANIA 
JUDETUL BA( AL 

CONSIL JUL LOCAL AL ORA$U LU! COMANE$TI 

aa 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul ,,Reabilitare i extindere retea apA 
potabilä, Infiintare retea de canalizare i conectarea acesteia Ia reteaua oráeneascá Cománefli 

pentru cartierele Supan, Laloaia Stãngà , Làloaia Dreapta i Subläloaia din Comänesti" 

Consiliul Local at orautni Comanefli, judetul Bacäu, Intrunit In sedinta 

ordinarä din data de 27.02.2017 
Avãnd in vedere: 

- Referatul nr. 21666 din 13.02.2017 Intocmit de cãtre Biroul Programe din cadrul 
Orau1ui Comãneti, In care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectul de investitie - Reabilitare i extindere retea apà potabilä, mnfiintare retea de 
canalizare i conectarea acesteia la reteaua orAeneascã Cornaneti pentru cartierele Supan, 
Laloaia Stângä , Läloaia Dreapta i Sublaloaia din Comãnesti. 

- Expunerea de motive nr, 21666/B din 13.02.2017 a primarului orasului Comàneti, 
- Avizele favorabile ale comisillor de specialitate ale Consiliului Local al orasului 

Cornanesti. 
In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. b, at art. 45, al art. 48 aIm. (2) i at art. 115, atm. 

(1), lit. b) din Legea administratiei publice locate nr.215/2001, repubticatä, cu 

completäritc i modificãrite ulterioare, adoptä urmàtoarea: 

Art.!. 	Consiliul Local Comaneti aproba Studiul de Fezabilitate i indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectul de investitie ,,Reabilitare §i extindere retea apã 
potabilã, Inflintare retea de canalizare i conectarea acesteia la reteaua orAeneascã 
Comäneti pentru cartierele $upan, Laloaia Stãnga, LAloaia Dreapta i Subläloaia din 
Comaneti", judeul Bacau. 

Art. 2. Consiliul Local ComAneti aprobà valoarea totalà a proiectului de 18.401.243 
lei inclusiv TVA, din care construcjie si montaj (C+M) 16.236.649 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Prezenta hotArâre se va comunica Institu;iei Prefectului judeçului Bacäu, 
Primarului oraului Comaneti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul Orau1 Comaneti - U.A.T, pentru ducere la 
Indeplinire. 


