ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 122
privind aprobarea implementării proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ ZONA „D”,
COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEŢUL CONSTANŢA
Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de
03.08.2016;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei ;
În conformitate cu prevederile art.120 și art.121, alin.(1) și (2) din Constituția României,
republicată, art.8 și 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile Noului Cod civil,, art.20 și 21 din
Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d” precum și cele ale alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și celor ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 – Se aprobă implementarea proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ ZONA „D”,
COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEŢUL CONSTANŢA.
Art.2. – Se însuşeste necesitatea şi oportunitatea proiectului, ce constituie un aport
pentru dezvoltarea colectivităţii ;
Art.3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul P.N.D.R. 2014-2020, SubMăsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică ;
Art.4. – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la
data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului;
Art.5. – Numărul locuitorilor deserviţi de proiect, precum şi caracteristicile tehnice ale
Proiectului sunt cuprinse în anexa, care este parte integrantă din presenta hotărâre ;
Art.6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate de ordonator principal de credite şi administrator public al comunei. Reprezentantul
legal al comunei este desemnat pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului;
Art.7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Poarta Albă;
Art.8. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta
Albă, judeţul Constanţa şi o va face publică prin afișare.
Art.7.- Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”,
0 „abţineri”, din totalul de 10 voturi exprimate.
POARTA ALBA/ 03.08.2016
Preşedinte de şedinţă:
Consilier,
RAICIU VASILE
Contrasemnează:
Secretarul comunei Poarta Albă
CUMPĂNAŞU CAMELIA

Anexă la HCL122/03.08.2016
„CANALIZARE MENAJERĂ ZONA „D”,
COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEŢUL CONSTANŢA
A) Caracteristicile tehnice ale proiectului :

Zonă şi amplasament : În partea de nord a comunei Poarta Albă ;
Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat – domeniu public
Sistemul de canalizare va fi format din :
- Colectoare de canalizare cu diametrul Dn 250mm, in lungime totală de
7750 m, executată cu tub de PVC-KG
- Cămine de vizitare din beton monolit 155 buc.
- Subtraversarea drumului DC87 şi a canalului ;
Suprafeţe ocupate – definitiv – colectoare menajere – 0
-Cămine de vizitare – 124
– temporar – colectoare menajere – 9300
-Cămine de vizitare – 0
B) Proiectul deserveşte un număr de 1610 locuitori.

