ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR.131

privind aprobarea indicilor tehnico-economici pentru proiectul
„ SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA
POARTA ALBĂ, JUDEłUL CONSTANTA”
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa
ordinară din data de
20.12.2013 ;
Analizand expunerea de motive a Primarului Comunei Poarta Alba, d-nul
Delicoti Vasile şi Raportul compartimentului de specialitate;
Tinand cont de avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 din cadrul Consiliului
Local şi avizul de legalitate al Secretarului comunei;
Cu respectarea HG. Nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;
În conformitate cu prevederile Ordinului
Nr. 1450 din 10 septembrie 2010
pentru aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului vizând protecŃia resurselor de
apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staŃii de tratare, canalizare şi staŃii de
epurare;
În baza art.36 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d, din Legea administratiei publice nr.
215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice nr. 215/2001 republicata, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1
Se aprobă indicatorii economici din Proiectul Tehnic privind “SISTEMUL
INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA POARTA
ALBĂ, JUDEŢUL CONSTANTA “ , astfel:
Valoarea totală - 8.664.081 lei din care contribuţie A.F.M. 7.790.067 lei reprezentând
89,92% din cheltuielile eligibile.
Art.3 Consiliul Local se angajează să suporte contribuţia proprie necesară implementării
Proiectului în suma de 874.014 lei din valoarea Proiectului ;
Art.4 Numeste ca reprezentant legal de proiect pentru investitia de la art.1, pe
Primarul comunei Poarta Alba, d-nul DELICOTI VASILE, cu domiciliul in com.Poarta
Albă, str.Grădinilor, nr.2U, judetul ConstanŃa, posesor al CI, seria K.T, nr.922906,
eliberată de S.P.C.L.P Basarabi la data de 22.02.2011.
Art.5 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Constanta,
Primarului comunei, Serviciului buget – finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe – resurse
umane si se afiseaza la avizierul primariei prin grija secretarului Comunei.
Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, - împotrivă
din totalul de 12 voturi exprimate.
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