JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 98 /2016
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
“Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând
expunerea
de
motive
a
Primarului
Municipiului
Vulcan
înregistrată
sub nr. 88/8612/17.08.2016 prin care se propune aprobarea Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnicoeconomici pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020”
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 96/8613/2016, raportul Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 96/8614/2016, avizul comisiei de specialitate
„Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub nr. 116/8615/2016, de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere adresa S.C Apa Serv Valea Jiului S.A nr. 32740/04.08.2016, înregistrată la Primăria
Vulcan sub nr. 28282 /05.08.2016, prin care informează Consiliul local Vulcan că a depus la Ministerul
Fondurilor Europene aplicaţia de finanţare pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020” ; precum şi adresa nr. 33329/17.08.2016, înregistrată la Primăria
Vulcan sub nr. 29486 /17.08.2016, prin care S.C Apa Serv Valea Jiului S.A ne transmite documentele suport
necesare a fi supuse aprobării Consiliului Local Vulcan;
În conformitate cu prevederile art. 44, art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi ale art. 7 , alin. 13 din Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică,
republicată;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit.d), alin.(3), lit.c), alin. (4), lit. „d” şi ale art. 45 alin. (1) din Legea 215/2011
privind administraţia publica locală, republicată, modificată şi completată ulterior:
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul de investiţii “Modernizarea infrastructurii de
apă şi apa uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020”, în valoare totală de (preturi curente)
71.429.873euro (fără TVA), din care C+M 51.463.744 euro (fără TVA), conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă in prezenta hotărâre .
ART.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitii
“Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020”, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă in prezenta hotărâre .
ART.3 Finanţarea proiectului prevăzut la Art.1 se asigură din Fonduri nerambursabile ale Uniunii
Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din
fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Internaţionale sau bănci comerciale.
ART.4 Proiectul va fi amplasat pe terenuri care se afla în domeniul public al Municipiului Vulcan,
judeţul Hunedoara. Aceste terenuri sunt disponibile pentru realizarea obiectivelor propuse în acest proiect.
ART.5 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan , S.C APA SERV VALEA JIULUI S.A , şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 25.08.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „pentru”

