ROMANIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 52 din 30.05.2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferenti investitiilor propuse în orasul Murfatlar si a alocării din bugetul
local a valorii cofinantării aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanta 20142020”
Consiliul Local al orasului Murfatlar, judeţul Constanta întrunit în sedintă
ordinară, legal constituită la data de 30.05.2017;
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive initiate de primarul orasului
Murfatlar , Valentin Saghiu;
- Adresa nr. 39755/12.05.2017 a S.C. RAJA S.A. Constanţa, înregistrată la
Primaria orasului Murfatlar sub nr.3439/17.05.2017;
-Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canal Constanţa;
- Raportul tehnic de specialitate intocmit de compartimentul buget si urbanism
din cadrul Primăriei orasului Murfatlar;
- Avizul comisiilor nr.1 si 4;
- Avizul de legalitate al secretarului;
În conformitate cu prevederile art. 20, lit. f), h), j), art. 44, alin. (1) din Legea
273/2006 privind finanţele publice, ale art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate versiunea martie 2017 al “Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C.
RAJA S.A. Constanta în perioada 2014-2020“, cu indicatorii tehnico – economici
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Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 28.340
euro fără TVA reprezentând contribuţia UAT Murfatlar la finanţarea “Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în aria de operare a S.C.
RAJA S.A. Constanta în perioada 2014-2020“.
Art. 3. Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se asigură din:
Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocatii de la
bugetul de stat, alocatii de la bugetele locale, contributii din fondurile proprii ale
operatorului sau împrumuturi de la Institutii Financiare Internationale sau bănci
comerciale.
Art. 4. Obiectivele de investitii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care să află în
domeniul public al UAT. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru
realizarea obiectivelor propuse în proiect.
Art. 5. Primarul, prin Serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată operatorului S.C. RAJA S.A. si Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanta, de către Secretarul oraşului Murfatlar.
Prezenta a fost adoptata cu ......17........ voturi pentru, .........-..... abţineri, .....-...
voturi impotriva.
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