
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 

 
 
 

HOTARAREA NR. 14  /   20.02.2023 

privind aprobarea implementarii proiectului „EXTINDERE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GÂNGIOVA, JUDETUL 

DOLJ”  în cadrul apelului de proiecte INVESTITIA 1- Extinderea sistemelor de apa si 

canalizare în aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin 

Planul accelerat de conformare cu directivele europene, PNRR/2022/C1/I1 - 

COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI 

 

 

  Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă extraordinara-de indata in data de 
20.02.2023, ora 10,00;   
  Avand in vedere proiectul de hotarare nr.29/17.02.2023, proiect din iniţiativa primarului, 
referatul de aprobare nr.1195/17.02.2023 a domnului primar, Preda Cristache, din care reiese 
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea implementarii 
proiectului „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN 
COMUNA GÂNGIOVA, JUDETUL DOLJ”  în cadrul apelului de proiecte INVESTITIA 1- 
Extinderea sistemelor de apa si canalizare în aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori 
echivalenti, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, 
PNRR/2022/C1/I1 - COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, Nota de fundamentare 
nr.1214/17.02.2023 intocmita de consilier achizitii publice din compartimentul Impozite si 
Taxe Locale al UAT Gângiova, raportul de specialitate nr.1197/17.02.2023 intocmit de   
compartimentul Contabilitate si Resurse Umane al UAT Gângiova, Ghid specific privind 
regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente PNRR în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI 
INVESTITIA 1 - Extinderea sistemelor de apa si canalizare în aglomerari mai mari de 2 000 
de locuitori echivalenti, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele 
europene, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
   In temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, lit.g, art.133, alin.2, lit.a, art.134, alin.4, art.136, 
alin.3, art.139, alin.1, alin.2, lit.d, art.197, alin.1, alin.2, art.199, alin.1 si alin.2 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
modificarile si completarile ulterioare: 
 
 
 
 
 
 



HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba participarea in cadrul apelului de proiecte INVESTITIA 1 Extinderea 
sistemelor de apa si canalizare în aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori echivalenti, 
prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, PNRR/2022/C1/I1 - 
COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI pentru investitia „EXTINDERE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GÂNGIOVA, 
JUDETUL DOLJ”. 
 
Art.2. Se aproba depunerea Cererii de finantare si a anexelor acesteia pentru participarea în 
cadrul apelului de proiecte INVESTITIA 1 Extinderea sistemelor de apa si canalizare în 
aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin Planul accelerat de 
conformare cu directivele europene, PNRR/2022/C1/I1 - COMPONENTA 1: 
MANAGEMENTUL APEI. 
 
Art.3. Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei  
„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN 
COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ” . 
 
Art.4. Se aproba includerea lucrarilor in bugetele UAT GANGIOVA pentru perioada de 
realizare a investitiei in cazul obtinerii finantarii. 
 
Art.5. Se aproba indicatorii proiectului dupa cum urmeaza: 

o numarul de locuitori deserviti de proiect – 1844 

o lungime extindere retea canalizare – 18.120 ml 

o lungime extindere retea alimentare cu apa– 18.596 ml . 

o  

Art.6. Se aproba valoarea totala a investitiei „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 

CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”, prevazuta 

în Devizul general, conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre  , dupa cum 

urmeaza: 

Cheltuieli totale fara TVA:         29.807.227,66 lei 

TVA:   5.608.498,62 lei 

Cheltuieli totale inclusiv TVA:    35.415.726,28 lei . 

 

Art.7. Se aproba angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta ale investitiei 
„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN 
COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ”, pe o perioada de minimum 5 ani de la data 
efectuarii ultimei plati. 



Art.8. Se aproba cofinantarea proiectului, respectiv finantarea cheltuielilor neeligibile care 

asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-

economice/contractul de lucrari, daca este cazul. 

 

Art.9. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei 

GÂNGIOVA si aparatul de specialitate. 

 

Art.10.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de reglementările legale în vigoare, primarului Comunei GÂNGIOVA, Instituției 
Prefectului – Județul Dolj  și va fi afișată pe site-ul instituției . 

 

 
 
 
 
 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                    
     SOMANDRU NICOLAE                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 20.02.2023 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 

  

 

 

 
 


