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 HOTĂRÂREA NR.17 

        din data de 31 ianuarie 2018 

 

- privind  aprobarea cofinantarii   proiectului   “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare  si a 

documentatiilor de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata , 

din regiunea Sibiu – Brasov , in perioada 2014-2020, in cuantum de 11.184,51 lei reprezentand 

contributia proprie a municipiului la acest proiect 

 

               Consiliul Local al Municipiului Fagaras intrunit in sedinta ordinara , 

Vazand referatul nr.240  din 05.01.2018 al Biroului Achizitii si investitii privind  aprobarea 

cofinantarii   proiectului   “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare  si a documentatiilor de 

atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata , din regiunea Sibiu 

– Brasov , in perioada 2014-2020,  

              Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 

socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al 

Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

             Adresa nr. 522 din 21.12.2017 a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ 

ASOCIATIA DE APA “ Sibiu inregistrata la Municipiul Fagaras sub nr. 39.237 din 27.12.2017, 

In temeiul art . 36 alin. ( 1), alin (2) lit. e), alin 4) lit .f).coordonate cu prevederile alin 7), lit. a) 

 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 si Normele metodologice de aplicare , cu modificarile si 

completarile ulterioare , 

Prevederile H.G . nr. 399/2015 privind regulile de ecligibilitate a cheltuielilor effectuate in 

cadrul operatiunilor finantate prin Fondul European de dezvoltare regionala , Fondul social European si 

Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare , 

Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor 

structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta , cu modificarile si completarile 

ulterioare , 

Prevederile Hotararii Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.64/2009 privind gestionarea financiara a 

instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta , cu modificarile si 

completarile ulterioare , 

Prevederile Ordinului MEF nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare 

a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.29 /2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale 

, a prefinantarii  si a cofinantarii allocate de la bugetul de stat , inclusive din Fondul National de 

Dezvoltare , in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea 
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acestora pentru Obiectivul  Convergenta , aprobata cu modificarile si completarile prin Legea 

249/2007, 

 Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 237/2006 privind fnantele publice , cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.214/2006, republicata, 

Prevederile Legii nr. 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilitati publice , republicata , 

In temeiul prevederilor art.45,alin(.2) si ale art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

      HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1.-Se aproba participarea Municipiului Fagaras , la cofinantarea proiectului ““ Sprijin 

pentru pregatirea aplicatiei de finantare  si a documentatiilor de atribuire a Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata , din regiunea Sibiu – Brasov , in perioada 2014-2020 

cu suma de 11.184,51 lei , aferenta investitiei de pe raza UAT Fagaras, suma reprezentand contributie 

poprie . 

 Art.2.- Cu ducerea la la indeplinire a prezentei hotarari, se incredințează Primarul Municipiului 

Fagaras prin Directia buget –finante și Biroul Achizitii si investitii. 

             Art.3.-Secretarul Municipiului Fagaras va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor 

prezentei hotarari si comunicarea acesteia Primarului Municipiului Fagaras, serviciilor de specialitate 

în vederea aducerii la îndeplinire, precum si S.C.APA CANAL S.A. SIBIU, Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara  “ Asociatia  de Apa Sibiu  si Institutiei Prefectului Brasov  . 

   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

          ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

          LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 

 

Hotararea s-a adoptat cu 18 voturi pentru. 

Consilieri in functie –19 

Consilieri prezenti – 18 

 

 

Prezenta hotarare se comunica : 

 

- 1ex. Dosar de sedinta  

- 1ex. Colectie 

- 1ex Prefectura 

- 1ex. Primar 

- 1ex Secretar 

- 1ex Directia Buget - Finante  

- 1 ex.A.D.I . “ ASOCIATIA DE APA “. Sibiu  

- 1 ex. S.C.APA CANAL S.A.Sibiu  

- 1 ex 1ex. Afisare  
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