ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

H O T A R A RE
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ,, Instalatii
pentru preparare apa calda pentru consum menajer – Spital Rural
ALEXANDRU PACLEANU –Vintila Voda "
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vintila Voda inregistrata
la nr. 3087/6.10.2009;
-raportul contabilului inregistrat la nr. 3088/6.10.2009;
- avizul comisiei de specialitate inregistrat la nr. 3089/6.10.2009;
- prevederile Ghidului de finantare a programului de inlocuire sau
completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie
solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la
imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului aprobat prin Ordinul
Ministrului Mediului nr. 565/08.05.2009;
- Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutuluicadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si art.45 din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata:
H o t a r a s t e:
Art.1. Se aproba Studiul de fezabilitate, devizul general estimativ si
principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul ,, Instalatii pentru
preparare apa calda pentru consum menajer – Spital Rural ALEXANDRU
PACLEANU –Vintila Voda ".
Valoarea proiectului este de 113 837 lei ( inclusiv TVA) din care
C+M este 56 729 lei (inclusiv TVA).
Durata de realizare a investitiei este de cca 7 saptamani.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei si referentul contabil.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor
si institutiilor interesate
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu: 13 voturi ,,pentru”..................;. 0 voturi,,impotriva”................... ;
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