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Proiect de hotărâre 
Nr.  8  din 23.01.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, 
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Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 
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Proiectul se va lua în discuție la ședința din  30.01.2019 
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REFERAT DE APROBARE 
nr. 450 din  23.01.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, 

JUDETUL TIMIS” 

 
 

Având în vedere art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că 

„Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele 

comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, se execută numai pe baza unor 

documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul 

local ori de consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în 

condițiile prevăzute de lege.” 

 și ținând cont Proiectul tehnic nr. 331/090/2018 realizat de S.C. ELATIS S.R.L. 

TIMIȘOARA. 

 
 
propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 

 

 
primarul comunei Dudeștii Noi, 

 
 

Alin-Adrian NICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R OMÂ NIA  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.449 din 23.01.2019 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, 
JUDETUL TIMIS” 

 
Având în vedere Proiectul tehnic nr. 331/090/2018 realizat de S.C. ELATIS S.R.L. 

TIMIȘOARA, indicatorii tehnico - economici ai proiectului sunt: 

Indicator Valori 

Valoare totală a 
lucrării, 

  
495.059 lei fără TVA și 589.121 lei inclusiv TVA  

Eșalonarea 
lucrării 

Lucrarea se implementează într-o perioada de 12 luni 

Durata de 
realizare 

Lucrarea se execută intr-o perioadă de 12 luni 

Perioada de 
garanție 

60 luni pentru foraj alimentare cu apă și 24 luni pentru conducta de 
aducțiune 

Amplasament Strada Livezii (CF 404176), Dudeștii Noi, Intravilan 

Indicatori 
tehnici  

 

 
    Descrierea functionala si tehnologica 

 

Foraj de apă 

Forajul de apă de medie adâncime F5, va avea adâncimea H=120m și 

diametrul De 225mm cu coloană unică PVC, cu Qexpl = 4 l/sec. 

Forajul se va echipa cu o cabină puț forat și pompă submersibilă cu Q = 

14 mc/h, H p = 65 mCA și P = 5,5 kW.  

Cabina puș forat este o construcție subterană din beton monolit, cu 

planșeu din beton armat de dimensiuni interioare 2,50 x 2,00 m și adâncime utilă 

1,95 m. În această cabină sunt amplasate instalațiile hidraulice aferente forajului 

de apă. Tot în cabina forajului se amplasează tabloul electric pentru alimentarea 

cu energie electrică a pompei submersibile. Planșeul deasupra cabinei este din 

beton armat. 

Conducta de aducțiune 

Conducta de aducțiune pleacă de la cabina de puț forat (foraj F5) trece pe 

str. Livezii, ajunge pe Calea Timișoarei (DC 46), în dreptul căminului cultural 

subtraversează Calea Timișoarei (DC 46) și se racordează la conducta de 

alimentare a rezervoarelor de înmagazinare 2x300 mc din incinta Gospodăria de 

apă. 



Conducta se va amplasa în zona verde, pe partea dreapta a str. Livezii și 

pe partea dreaptă pe Calea Timișoarei. 

Conducta de aducțiune se va realiza din țeavă PEHD, PE80, Pn10, 

De125X11, 4mm; L = 850 m.  

 
Propun inițierea unui proiect de hotărâre 

 
Inspector I principal 

Vladimir-Traian PANICI 
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R OMÂ NIA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. …...- din 30.01.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „FORAJ DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, 

JUDETUL TIMIS” 
 
 

Având în vedere: 

a) Proiectul tehnic nr. 331/090/2018 realizat de S.C. ELATIS S.R.L. TIMIȘOARA; 

b) prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) art.126 din Legea adminsitrației publice locale, nr.215/2001, cu modificările și 
ulterioare, 

d) ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,  

luând act de: 
 
a)   referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.  450/2019, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea 

nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, 

raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

b)  raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,  

înregistrat sub nr. 449/2019,    

c)  raportul Comisiilor de specialitate ECOF, ale Consiliului Local, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 

hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale 

consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 

din 19 noiembrie 2012, 

 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) lit. 

a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru lucrarea „FORAJ DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, 
JUDETUL TIMIS” ai cărei indicatori tehnico-economici sunt cuprinși în anexă, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 

comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
 

 
 

 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         F2/A1 
         LL/LL. 
         EX.3 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Ion GOȘA 

L.S. 
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ANEXA la Hotărârea nr.        din 30.01.2019 
 
 

Indicatorii tehnico - economici ai lucrării „FORAJ DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDETUL TIMIS” 

 
 

 

Indicator Valori 

Valoare totală a 
lucrării, 

 
495.059 lei fără TVA și 589.121 lei inclusiv TVA 

Eșalonarea 
lucrării 

Lucrarea se implementează într-o perioada de 12 luni 

Durata de 
realizare 

Lucrarea se execută intr-o perioadă de 12 luni 

Perioada de 
garanție 

60 luni pentru foraj alimentare cu apă și 24 luni pentru conducta de 
aducțiune 

Amplasament Strada Livezii (CF 404176), Dudeștii Noi, Intravilan 

Indicatori 
tehnici  

 

 
    Descrierea functionala si tehnologica 

 

Foraj de apă 

Forajul de apă de medie adâncime F5, va avea adâncimea H=120m și 

diametrul De 225mm cu coloană unică PVC, cu Qexpl = 4 l/sec. 

Forajul se va echipa cu o cabină puț forat și pompă submersibilă cu Q = 

14 mc/h, H p = 65 mCA și P = 5,5 kW.  

Cabina puș forat este o construcție subterană din beton monolit, cu 

planșeu din beton armat de dimensiuni interioare 2,50 x 2,00 m și adâncime utilă 

1,95 m. În această cabină sunt amplasate instalațiile hidraulice aferente forajului 

de apă. Tot în cabina forajului se amplasează tabloul electric pentru alimentarea 

cu energie electrică a pompei submersibile. Planșeul deasupra cabinei este din 

beton armat. 

 

Conducta de aducțiune 

Conducta de aducțiune pleacă de la cabina de puț forat (foraj F5) trece pe 

str. Livezii, ajunge pe Calea Timișoarei (DC 46), în dreptul căminului cultural 

subtraversează Calea Timișoarei (DC 46) și se racordează la conducta de 

alimentare a rezervoarelor de înmagazinare 2x300 mc din incinta Gospodăria de 

apă. 

Conducta se va amplasa în zona verde, pe partea dreapta a str. Livezii și 

pe partea dreaptă pe Calea Timișoarei. 

Conducta de aducțiune se va realiza din țeavă PEHD, PE80, Pn10, 

De125X11, 4mm; L = 850 m.  

 

 

 
 

 


