
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BACĂU 

CONSILIUL        LOCAL   AL    COMUNEI  LIVEZI 

                                                                      H O T Ă R Â R E 

      Nr.    17   din 31.05.2018   

privind  aprobarea listei  investiţiilor  ce urmeaza  a se realiza   in cadrul  ,, Proiectului  regional   de dezvoltare  a 
infrastructurii  de apa  si apa  uzata  in judetul Bacau  , perioada  2014- 2020,,    ,in  comuna  Livezi , judetul Bacau    

             Consiliul Local al Comunei  Livezi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018; 

            Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare  

             Văzând   lista  investiţiilor  ce urmeaza  a se realiza   in cadrul  ,, Proiectului  regional   de dezvoltare  a 
infrastructurii  de apa  si apa  uzata  in judetul Bacau  , perioada  2014- 2020,,  in  judetul Bacau  , perioada  2014- 
2020   ,in  comuna  Livezi , judetul Bacau    ,semnata  cu    Fichtner –Interdevelopment- Aecom  , consultantul care 
asigură asistenţa tehnică din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Bacău, în perioada 2014-2020.      

              Luând în considerare Expunerea de motive  nr. 2967 /24.05. 2018 a Primarului  comunei  Livezi , d-nul  
Ichim  Sorin  ,  Raportul compartimentului Servicii publice nr.2968 /24.05. 2018 ; 

                In temeiul  art. 36 alin.(2)  ,lit. “b” , alin.(4)  lit.”a,d,e” si art. 45  ,alin .(1)  si art. 115  , alin.(1) , lit. “b” 
din Legea Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 04.2001 , modificata  si completata .                   

                                                          H O T A R A Ș T E    :  

             Art.1  Se aprobă  lista  investiţiilor  ce urmeaza  a se realiza   in cadrul  ,, Proiectului  regional   de 
dezvoltare  a infrastructurii  de apa  si apa  uzata  in judetul Bacau  , perioada  2014- 2020 ,,     ,in  comuna  Livezi , 
judetul Bacau  ,necesarul  investitional  în  vederea conformarii  la Directiva de apa potabila  98/83/CE raportat la 
prevederile Master Planului  de apa/apa uzată, sunt  urmatoarele : 

1. Extinderea  sursei  de  apa prin executarea  a  4 foraje cu adancimea  de   H=20 m  și  un debit local  Qtot=10 l/s ;  

2. Conducta  de aducțiune  din PEHD PE100, De=110 mm, Pn 16 bar  cu o lungime de cca L=1.260 ml ; 

3. Extinderea  capacității de  înmagazinare  a apei cu un rezervor  având  V=600 mc; 

4. Stație de  tratare a apei brute , inclusiv stație de clorinare ; 

5. Stații  de pompare tip booster  pentru asigurarea presiunii la toți  consumatorii= 2 bucați ( una in satul Livezi și  
alta in satul Prăjoaia); 

6. Sistem   SCADA  pentru  intregul sistem de alimentare cu apa  al comunei , inclusiv  pentru obiectele existente . 

Rețelele  de distribuție   a  apei  potabile acoperă întreaga suprafață a  comunei  ,nemaifiind nevoie de extinderea 
acesteia .  

            Art. 2. Cu data  aprobarii  prezentei Hotarari  se  abroga prevederile Hotararii Consiliului Local  al comunei 
Livezi  nr. 13  din 23. 03.2018 , privind  aprobarea listei de investitii  prioritare  a  UAT Livezi in sectorul apa si 
apa  uzata  in conformitate  cu Master Planul Judetean . 

           Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Livezi,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău , Fichtner –Interdevelopment- Aecom  , Institutiei  Prefectului 
Judeţului Bacău, şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 



                                                                                 2. 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                            CONTRASEMNEAZA 

 CONSILIER                                                                    SECRETAR 

 LUNGU   NICOLAIE                                                                     NEICA  EUSEBIU 

  

 

 

 

Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  majoritate      de voturi ,    10  voturi  pentru   si  5  abtineri , 
15     consilieri  prezenti  din  15 consilieri   alesi  si validati   . 

  

 

 

 

 


