ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 85

din 16.12.2015

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti
investitiilor propuse in orasul Murfatlar prin “ Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada
2014-2020 “
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi , 16.12.2015 ;
Vazand:
- Solicitarea SC RAJA SA cu nr. 112722/07.12.2016 si inregistrata la Primaria orasului
Murfatlar cu nr. 7944/08.12.2015;
- Proiectul de hotarare prezentat de Primarul orasului Murfatlar, Valentin Saghiu;
- Raportul tehnic de specialitate intocmit de dl . ing Cretu Nicolae;
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil – resurse umane ;
- Avizul comisiei nr. 1 si 4;
- Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice , cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare , cu modificarile si completarile ulterioare,ale Actului
Constitutiv si ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta ,
art. 36 lit. b , lit. d , alin. 6 , lit. a pct 14 , art. 45 alin. 1 , art. 115, al. 1 , lit. b din Legea
nr.215/2001 , republicata in anul 2007, Consiliul Local Murfatlar;
HOTARASTE:
Art.1 - Aprobarea Studiului de Fezabilitate al “ Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta
in perioada 2014-2020 “ cu indicatorii tehnico – economici cuprinsi in anexa nr. 1 , parte
integranta din prezenta .
Art.2 – Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la art. 1 se asigura
din : fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene ( fondul de coeziune ) , alocatii de bugetul
de stat , alocatii de la bugetele locale , contributii din fondurile proprii ale operatorului sau
imprumuturi de la Institutii Financiare Internationale sau banci comerciale .
Art. 3 – Obiectivele de investitii vor fi amplasate pe terenuri (imobile ) care se
afla in domeniul public al UAT-ului . Aceste terenuri ( imobile ) sunt disponibile pentru
realizarea obiectivelor propuse in proiect, in conformitate cu anexa nr. 2 , parte integranta din
prezenta , cu mentiunea ca pe imobilele strazi ( Vasile Alecsandri , I. Ghe. Duca si Viilor ) ce
apartin domeniului public al orasului Murfatlar ce au fost modernizate cu fonduri europene ,

investitiile se vor putea realiza dupa curgerea termenului de 5 ani de la data terminarii
lucrarilor
Art. 4 – Primarul prin serviciile de specialitate va aduce la indeplinire
dispozitiile prezentei hotarari , care va fi comunicata operatorului SC RAJA SA si Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta , de catre Secretarul orasului Murtfatlar
precum si tuturor factorilor interesati .
- Prezenta a fost adoptata cu ……17..…..voturi pentru, …-.... abtineri, .......... voturi impotriva.
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