
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂUJANI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind instrumentarea proiectului „Alimentare cu apa a satelor Gaujani, 

Pietrisu si Cetatuia, din comuna Gaujani, judetul Giurgiu” 

 

 Consiliul Local Găujani, 

  Având in vedere: 

 

 expunerea de motive nr.7015/27.07.2012 întocmită de primarul comunei 

Găujani; 

 raportul nr.7016/27.07.2012 întocmit de viceprimarul comunei Găujani; 

 rapoartele comisiilor de specialitate nr.7017 şi nr.7018 din 27.07.2012; 

 prevederile HGR nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a 

satelor, republicata, modificata si completata; 

 prevederile HGR nr.330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 

asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor; 

 prevederile Ordinului nr.1564/2010 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului 

privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 

judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor 

uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice; 

 prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si 

completata; 

 prevederile art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, lit.e, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată; 

 

  In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.-Se aproba necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei „Alimentare 

cu apa a satelor Gaujani, Pietrisu si Cetatuia, din comuna Gaujani, judetul Giurgiu”. 

Necesitatea si oportunitatea investitiei: 

a)Necesitatea realizarii acestei investitii rezulta din nevoia de a asigura 

premisele unei dezvoltari durabile ulterioare, din punct de vedere economic, 

urbanistic, social, pentru a lasa generatiilor urmatoare un mediu propice dezvoltarii. 
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b)Oportunitatea de realizare a investitiei, o reprezinta finantarea prin 

programul prevazut de HGR nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu 

apă a satelor, republicata, modificata si completata. 

Art.2.-Se aproba instrumentarea realizarii investitiei „Alimentare cu apa a 

satelor Gaujani, Pietrisu si Cetatuia, din comuna Gaujani, judetul Giurgiu”, precum si 

asigurarea resurselor pentru proiect. 

Valoarea totala a proiectului fara TVA este de 6.455.650 lei. 

Valoarea totala a proiectului cu TVA este de 8.005.000 lei. 

Art.3.-Finantarea investitiei se realizeaza dupa cum urmeaza: 

-sume de la bugetul local al comunei Gaujani: 5.000 lei cu TVA; 

Sume de la bugetul de stat prin bugetul MTCT, in baza HGR nr.577/1997 

privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicata, modificata si completata: 

8.000.000 lei. 

Art.4.-Se aproba studiul de fezabilitate pentru „Alimentare cu apa a satelor 

Gaujani, Pietrisu si Cetatuia, din comuna Gaujani, judetul Giurgiu”, intocmit de 

APAC SRL. 

 Art.5.-Primarul comunei Gaujani impreuna cu compartimentele de specialitate, 

vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare la sediul 

primăriei, pe siteul www.primariagaujani.ro şi va fi comunicată institutiilor si 

persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Găujani. 

 

 

 

PREŞEDINTE      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE ŞEDINŢĂ         SECRETARUL COMUNEI GĂUJANI 

 

SOARE MARIN       DUNĂRE AURICA 
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