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Nr.  10132/13.10.2022 

 

 

Raport de specialitate 
pentru Proiect de Hotărâre Nr. 56 din 13.10.2022 privind aprobarea proiectului tehnic, detalii de 

execuție, caiete de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Prima înfiintare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele 

Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 

 

Prin Proiectul de Hotărâre nr. 56 din 13.10.2022 iniţiat de către primarul comunei Miceşti se 

propune aprobarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, a indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Prima înfiintare a rețelei publice de 

apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiete de 

sarcini, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Prima 

înfiintare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna 

Micești, județul Argeș”. 

Investiția propusă are rolul de a colecta, transporta și trata apa uzată menajeră prin stația de 

epurare proiectată. 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții 

 

Denumireaobiectivului de investiții :"Prima infiintare a reteleipublice de apauzata, 

inclusivstatie de epurare in sateleMicestisiPurcareni, comunaMicesti, judetulArges" 

Faza( notaconceptuală/S.F./DALI/PT: Proiect Tehnic, detalii de execuție, 

caiete de sarcini 

Beneficiar (U.A.T.): U.A.T. COMUNA MICEȘTI 

Amplasament: Comuna Micești, satele Micești si 

Purcăreni 

Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv T.V.A.)  30,348,216.86 

Din care C+M   (lei, inclusiv T.V.A.) 22,792,512.62 

Curs BNR. Lei/Euro din data: 4,9471 la 30.09.2021 
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Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării,  Lucrărilor 

Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv 

T.V.A.): 

15,450,000,00 

Valoarefinanțată  de U.A.T. ComunaMicești (lei, inclusiv 

T.V.A.) 

14,898,216.86 

 

Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să decideți ! 

 

 

Întocmit, 

Compartimentul Achiziții Publice 

 


