ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea investitiilor efectuate de către S.C. Apă Canal
S.A. Sibiu, din contul IID, in anul 2018

Primarul Orasului Avrig.
Având in vedere;
- HCL Avrig nr.84/150/2008 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare catre SC Apa Canal SA Sibiu
- contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare nr.9/2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Asociatia de Apa Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu.
- adresa S.C .Apă Canal S.A. nr.29.835/20.11.2017 prin care solicita
aprobarea cheltuielilor din contul IID pentru anul 2018, in Orasul Avrig.
-raportul de specialitate nr.30.137/14.12.2017, intocmit de Directia
economica.
Tinand seama de prevederile;
-art. 3, art 4 alin.(1) alin.(2) lit.c, art.10 anexa la OUG nr.198/2005 privind
constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de
asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene cu modificari
ulterioare
-art.10 alin.1 lit.b , art.11 alin.1 din Legea serviciului de alimentare au apa si
de canalizare nr.241/2006 cu modificari ulterioare
In temeiul art.36 alin.(2), lit.b, alin.(4), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b, din
Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1: Se aprobă investitiile efectuate de către S.C. Apă Canal S.A. din
contul IID in anul 2018, dupa cum urmeaza:
1.Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor pentru pregatirea Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din Judetele Sibiu si Brasov in
perioada 2014-2020.
2. Contract de lucrari Reabilitare retea de apa si canalizare pe strada Closca,
Oras Avrig,Judetul Sibiu.
Art.2: Valoarea estimative a investitiilor prevazute la art.1 este de 965.000 lei
si se finanteaza din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare(Contul IID).
Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcinează Directia
economica, Biroul Lucrarii Publice din cadrul Primariei Orasului Avrig si SC Apa
Canal SA Sibiu.
Art.4: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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