ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUO AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației
de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată , din regiunea Sibiu - Brașov, în
perioada 2014 – 2020 ”
Primarul Orasului Avrig,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.1685/22.01.2018, al Biroului lucrari publice si
Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 Adresa nr. 525/21.12.2017 a Asociatiei de Apa, Sibiu, înregistrată
la
registratura Primăriei Orasului Avrig cu nr.30.838/21.12.2017;
 Aplicatia de finantare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă şi Apă Uzată în Judeţele Sibiu şi Brasov, în perioada 2014-2020”;
În conformitate cu:
 Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin.4) lit.f) coroborate cu
prevederile alin.7), lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice
de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
cu rnodificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederile Ordinului M.E.F. nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de Aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a
cofinanţării alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul Naţional de
Dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea
instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin legea 249/2007;
 Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
241/2006, republicată;
 Prevederile Legii nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată:

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Se aprobă participarea UAT Avrig la cofinanţarea proiectului ”Sprijin
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată , din regiunea
Sibiu - Brașov, în perioada 2014 – 2020 ” cu suma de 3.313,57 lei, aferentă
investiției de pe raza UAT Avrig, suma reprezentând contribuție proprie.
Art.2: Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul Orasului Avrig prin serviciile de
specialitate şi operatorul Apa Canal S.A. Sibiu.
Art.3: Secretarul orasului Avrig va asigura aducerea la cunostinţa publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului orasului, serviciilor
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Apa Canal S.A. Sibiu, Asociaţiei
de Dezvoltare lntercomunitară „Asociatia de Apa Sibiu” şi lnstituţiei Prefectului
Judeţului Sibiu.

INITIATOR,
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

