
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ                                                                                                 
COMUNA RUNCU 
 CONSILIUL LOCAL 

 HOTARAREA Nr.4 
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Marire capacitate de inmagazinare pentru sistemul de apa, satele Runcu si Rachiti” 
 
Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere:  

 Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul Comunei Runcu ; 
Referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Marire capacitate de inmagazinare pentru 
sistemul de apa, satele Runcu si Rachiti” 

 Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei  Runcu; 
 Prevederile art.129 alin. 2, lit.b), alin. 4, lit. d), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 Documentația tehnică întocmită de SC ARTPRO INTEGRAL SRL , proiect nr. 11/2020; 

 Prevederile art 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Runcu, 

       În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art. 1: Se aprobă documentația tehnico-economică (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiție: 
„Marire capacitate de inmagazinare pentru sistemul de apa, satele Runcu si Rachiti”. 

Art. 2: Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:” Marire capacitate 
de inmagazinare pentru sistemul de apa, satele Runcu si Rachiti”: 
            Valoarea totala a obiectivului = 755.112,98 lei (inclusiv TVA) din care ; 
 C+M =  632.306,50 lei (inclusiv TVA); 
 Durata de realizare a obiectivului =  6  luni; 
             Capacitati fizice : 

Lucrarile proiectate privesc marirea capacitatii de inmagazinare apa de la 300 mc la 800 mc prin realizarea unui 
nou rezervor de inmagazinare apa. 

Acesta se va amplasa in zona adiacenta gospodariei de apa existenta si tehnic va asigura functionarea 
inmagazinarii prin legarea in paralel cu rezervorul existent. In aceste conditii rezervorul se va amplasa la aceeasi cota 
cu rezervorul existent si va avea aceeasi inaltime utila. 

Pentru asigurarea protectiei sanitare se va realiza o imprejmuire din plasa de sarma pe stalpi metalici. 
Se propune un rezervor suprateran cilindric de tip metalic cu membrana din cauciuc BUTYLIC cu un volum util 

de 500 mc montat pe o fundatie din beton armat. Acesta va fi prevazut cu instalatie hidraulica        
                 Art.3. Primarul Comunei Runcu  si aparatul de specialitate vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
                 Art.4. Secretarul general al Comunei Runcu va comunica hotararea adoptata Institutiei Prefectului - Judetul 
Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), tuturor celor interesati si o va aduce la cunostinta publică prin 
afișare pe site-ul și la sediul instituției. 
                 Adoptată în ședința extraordinară din data de  11.01.2021 cu un număr de  15 voturi „pentru” din cei 15 consilieri  
prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
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