ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIIT, I,OCAI, DOI]A

PROTECT DI] IIOI'ARAR[, NR.
2018
privind apl.obtrrea colinantlrii Proi ctului regionrl dc dezt oltire l
ilrfrxstructurii dc api $i apil uzatl dilr jud I Satu Mare/Regiunea Nord-Vest,
in perioada 2014-2020 in procent de 2yo din valoarea eligibili a invcstitiei
afer€nte comu ei Doba

Consiliul Local Doba, intrunit in qedinta ordinara azi
avand in vedere:
Exprnerea de motive m.

/

13.08.2 018 a

2018

ui

Ghetina

Mihai

Doba,

al comunci DOBA nr
fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infras
Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 $i a
comunei Doba,
Luand in coNiderare prevederile din:
- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a
programare 2014 - 2020, aprobatd cu modificdri prin
- H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a
fimllate prin Fondul europeaD de dezvoltarc regi
coeziune 2014 - 2020,
- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de coJinanyare
Dezvoltarea infrastuctudi integrate de ap6 Si api uzatd
versiunea revizuiE 2017, respectiv:
- Hotirdrea Consiliului Local

)

,,857. Fondul de Coeziune,

137o buget de stat

, primarul comunei

/2018 privind aprobarea Studiului de
ii de apd ii apA uzate dinjudelul Satu
ndicatorilor tehnico-economici aferenli

ilor curopene pentru pcrioada de
nr. 105/2016,
elluielilor efecluate in ca.llul operaliunilor
li, Fondui social european ;i Fondul de
gca

a proiectelor din Ghidul Solicitantului
ilii specifice de accesare a fondurilor,

i2% buget local"

in conformitate cu:
Prevederile art. 44 alin. (1) qi ale art. 45 din Legea
273/2006 pritind linanlele publice locale,
cu modificdrile $i complet[rile ulterioare;
Prevederile art.44 din Legea serviciilor comru.itare
utilitali publice nr. 51/2006, rcpublicati,
cu modificdrile gi completlrile ulterioare,
din Legea 2t5t200\ a
linand cont de prevede le art. 36 alin. (2) it b.) $i
administratiei publice locale, republicat[, cu modificAri $i completdrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. b)
borat cu aft. 45 din Lesea nr-215/2001 a
administraliei publice Iocale, republicati, cu modifi ceri Si compleUrile ulterioare,

-

lit. d)

Art.l

IIOTiRAS'I'E
Se aproba cofinanrarca Proiectului regi

dinjudelul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in
45.043 euro, (ftud TV A), rcprezentand2ok din totalul co
aprobate pentiu comuna DOBA.
apa uzatd

Art.2 Suma aprobatd

la art. I va fi
DOBA etalonat, pe durata implementtuii investiliei.

Art.3 imputemicefte

Art.4

Cu punerea in aplicate gi ducerea la

P

dezvoltare a infrastfl.lcturii de ap6
a 2014-2020 in cuantum de

ii

ilor eligibile af'erente iDvestiliilor

suportate din bugetul local al comunei

a prevederilor prezentei hotdrari se

marul localitatii si serviciile de

-

Prezenta hotdrAre se aduce la
se transmite, prin intermediul secretariatului Consili
Intercomunitara pentru Serr'icii in Sectorul de Ape
APASERV Satu Mare S.A si Insrirutiei prefectuluij

DOBA, IA

2018

INITIATOR I'ROIECT
PRIMAR .
Ing. N'I. Ghetinr

cI prin g ja secretarului localiElii $i
Local, cdtre Asociaria de Dezvoltare
Apd Uzatd din judelul Satu Mare, S.C
i Satu Mare.

JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA" COMUNEI DOBA
Nr. ha'J*
Du8
EXPUNERE DE OTIVE
privind
aprobarea cofinan(irii Proicctului region de dezvoltarc a infrastructurii dc
apd $i ap5 uzatl din iudetul Satu Marc/Re
nea Nord-Vest, in perioada 20142020 in proccnt de 2,% din valoarea cligi
.r investitiei afcrente comunci
f)oba

/ t3 ae

Nr._

Prin Hotdrarea Consiliului Local al corl
DOBA
/2018 a fost aprobat
Studiului de fezabilitate al proiectului regional de dezvo re a infrastructu i de apd apd
uzati din
$i
judelul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020
a
indicatorilor
tehnico9i
economici aferenli comunei DOBA.

in conformitate cu prevederile punctului l.g

Ratele de coJinanlare a proiectelol noi
n O.S. 3.2 din chidul Solicitantului Dezvc tarea infrastructudi integrate
de ape gi apd
uzati Condilii specifice de accesare a fondurilor.
versi
revizuiti 2017 sursele de finangare ie
asigud dupi cun urmeaztri
859/. Fondul de Coeziune, 139/o buget de stat i 2'% hugct locttl
finanlate

p

Valoarea totalA a investiliei in infiastructura
api-canal a comunei DOBA este de
2.252.135 euro, fir[ TVA, preluri curente.
astfel cd rata de cofinanlare, in procent de a 20%
valoarea eligibili a investiliei aferente
comunei DOBA este de 45.043 euro, IEIA TVA, preluri
Suma aferentd cofinanldrii va fi prevdzutd sup
td din bugetul local al comunei DOBA,
,i
e$alonat, pe toate durata implementirii proiectului.
Luand in considerare cele de mai sus, prevederile
44 alin. (1) $i ale art. 45 din Legea nr.
273/2006 privind fnanlele publice locale, cu modlfr
e Si complerarile ulterioarc. precum si
faptul ca, in coDformitate cu prevederile Ghidului s licitantului, pentru aprobarca proiectului
Cererea de finantare trebuie si aibe anexate inclusiv
nte pdvind dovada cofinanlarea
proiectului, respectiv HCL privind aprobarea cofi
proiectului (anexa 2 la Ghidul
solicitantului OS 3.2) ,
Considerem oportunl $i legali adoptarea de tre Consiliul local al comunei Doba
HCL - r.rlui pe[tru aprobarea cofinaDfdrii proiectului
de dezvoltare a infrastructurii de
apd $i ap[ uzata din judelul Satu Mare,ttegiunea Nord_ est, in perioada 2014-2020
in procent de
2% din valoarea eligibile a investifiei aferente comunei otlA.

IMTATOR PROIECT
PRIMAR,

Ing. M. Ghatina
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