
ROMANIA

]UDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMT]NEI CAMARZANA

HotdrArea nr.34/2018
cu privire la aprobarea cofinan{5rii Proiectului regional de dezvoltare a

infrastructurii de apl qi ap azat din jude{ul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest,
in perioada 2014-2020 in procent de 2%o din valoarea eligibili a investi{iei

aferente comunei Camarzana

Consiliul Local al comunei Cdmirzana,
AvAnd in vedere
- expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate,
- HotirArea consiliului local cimdrzana nr. 33/2078 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de api 9i ap5 uzati din
iudelul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 9i a indicatorilor tehnico-
economici aferengi comunei Camarzana,

Ludnd in considerare prevederile din:
- O.U.G. nr. 40/201,5 privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de

programare 2074 - 2020, aprobatl cu modificiri prin Legea nr.105 /2016,
- H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operaliunilor finangate prin Fondul european de dezvoltare regionalS, Fondul social european
gi Fondul de coeziune 201,4 - 2020,
- Prevederile Capitolului '1.8.2 Ratele de cofinangare a proiectelor din Ghidul Solicitantului -
Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa;i api uzatd -condi;ii specifice de accesare a
fondurilor, versiunea revizuitd 2017, respectiv:

) ,,85o/o Fondul de Coeziune, 13olo buget de stat Si 2o/o buget local"
in conformitate cu:

- Prevederile art. 44 alin. [1) 9i ale art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind Jinanlete publice
locale, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utiliteli publice nr. 5L/2006,
republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare,
- tinAnd cont de prevederile art. 36 alin. (2J lit b.l 9i lit. d) din Legea 2tS/Z}Ot a
administraliei publice locale, republicati, cu modificlrile gi completirile ulterioare,
- in temeiul prevederilor art. 1l-5 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 45 din Legea nr.2ls/2001 a
administra!iei publice locale, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

HorAR-A$TE

Art.1. Se aprobi cofinanlarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apd 9i api uzati din judeyul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 in
cuantum de 791.952 euro, (firi TVAJ, reprezentand 270 din totalul costurilor eligibile
aferente investi!iilor aprobate pentru comuna CAMARZANA.

Art.2. Suma aprobatl la art. 1va fi previzutd $i suporta6 din bugetul local al comunei
CAMARZANA egalonat, pe durata implementirii investiliei.



Art.3 - Cu punerea in aplicare gi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotirAri se imputernicegte Primarul comunei gi compartimentul contabil, achizilii publice,
impozite gi taxe locale din cadrul Primdriei comunei Chmlrzana, jud. Satu- Mare.

Art.4 Hotirarea se aduce la cunogtinqi publice prin afi$are Ia sediul primdriei
Clmirzana gi prin publicarea pe pagina de internet a Primiriei.

Art'S - HotirArea se comunice la Institulia Prefectului - Judeful Satu Mare, Primarul
comunei Clmdrzana, Asocialia de Dezvoltare Intercomunitari pentru Servicii in Sectorul de
Api 9i Api Uzat5 din judelul Satu Mare, APASERV SATU MARE SA.

Camarzana: 29.08.2078

Pregedinte de gedingi,
Consilier,

Dobrag loan

Prczenta hotarare a fost adoptatA cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 (rl), modificate si completattr
Total consilie : l0 P.ezenli:6 Absenfi:4 Penfu:6 impotrivtr:0 Ablinere:o

Contrasemneazi,
Secretar,

Honca Crfltina-Mariana
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