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HOTĂRÂREA NR. _____/28.05.2013 
privind aprobarea extinderii reŃelei de canalizare pe o lungime de 1.300 ml 

 
 

Consiliul Local Găneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinŃa ordinară de lucru din 
data de 28.05.2013; 

Văzând: - proiectul de hotărâre iniŃiat de conducerea primăriei comunei 
Găneşti; 

    - referatul întocmit de D-nul Vidra Ludovic, diriginte de şantier prin 
care se explică necesitatea prelungirii reŃelei iniŃiale de canalizare stabilită în 
proiectul tehnic al lucrării cu unele tronsoane şi porŃiuni de drum care au fost 
omise la data întocmirii acestuia, însumând o lungime de aprox. 1.300 mp; 
Luând în considerare DispoziŃia de şantier nr. 1/2013 dată de primarul comunei, 

D-nul Balog Elemer; 
 În temeiul prevederilor art. 36 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu toate modificările ulterioare;   
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1.  Se aprobă extinderea reŃelei de canalizare pe o lungime de cca. 1.300 ml, 
conform datelor de identificare prezentate în dispoziŃia de şantier nr. 1/2013. 

Art.2. Prezenta se comunică InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, primarului 
comunei Găneşti. 

 
 
 

IniŃiator,  Contrasemnează, 
Balog Elemér  Secretar, 

  Matefi Adrian 
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                                             REFERAT 
 
                         Catre 
                                  Primaria GANESTI jud Mures 
 
 
Referitor investitia RETEA DE CANALIZARE IN COM GANESTI JUD. MURES 
 
Analizind situatia din teren a proiectului nr 24/2011 si solicitarile locuitorilor de  a 
avea  
acces la reteaua de canalizare,precum si construire immobile noi,dupa stabilirea temei 
de proiectare, este necesara extinderea retelei de canalizare pe mai multe strazi. 
Tronson:PN8-N43;N14-N458;N482;N483-N41;NPN13-N28;N462-N168;N299-N105 
N298-prelungire;N329-N389;PN2-N357;N268-N358;MN91-N100;MN67-N360. 
de laN24-24m;N650-pina la capat strada;MN66-50m;N189-50m;N101-MN93-15M; 
fundatura intre N220-N219;N365-20m;N447-120m N532-25m;N516-N532-70m 
N551-45m 
Aceste cantitati nu sunt limitative. Lungimea total ace este necesara suplimentar fata 
de proiect se estimeaza la cca 1.300m cara se va finalize dupa executarea proiectului 
de extinderi. 
Pentru a se incadra in valoarea de finantare incheiat cu fondul de mediu propun 
renutarea la executie trotuar nou prevazut in proiect, consderind canalizarea prioritara.  
 
 
 
 
 
                                                                               Diriginte santier 
                                                                                Vidra Ludovic 











 


