ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a
cofinanţării Proiectului "Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape
uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud”, finanţat prin
POS Mediu – Axa Prioritară 1
Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în ședintă ordinară din data de
06.02.2015 în prezența a 12 consilieri locali,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.I.6/422 din 03.02.2015;
- raportul nr.I.6/ 83 din 09.01.2015 al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de către doamna Rus Zamfira –
inspector cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a cofinanţării Proiectului "Extindere de reţele de alimentare cu apă,
canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul BistriţaNăsăud”, finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Şintereag
nr.1 pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului public şi
privat, înregistrat cu nr.I.9/43 din 05.02.2015;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Şintereag nr.2
pentru adminstraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului,
sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu
nr.I.9/44 din 05.02.2015;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Şintereag nr.3
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului,
comunicare şi integrare europeană înregistrat cu nr.I.9/45 din 05.02.2015;
În conformitate cu:
- adresa nr. 268 din 02.02.2015 a S.C. Aquabis S.A. prin care se solicită
modificarea hotărârii de consiliu local privind aprobarea studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Extindere de reţele de
alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în
localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud”, finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară
1, pe baza avizului CTE şi aprobarea cofinanţării proiectului;

- avizul CTE favorabil al Comisiei Tehnico- Economică, nr.420 din 02.02.2015;
- prevederile art. 35 şi art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile „Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 POS Mediu:”
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;
- prevederile Legii nr. 51/2006,republicată, Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice ,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 246/2006 privind aprobarea
Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilitati publice;
- prevederile Legii nr. 241/2006, republicată, Legea serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare ,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind
protecţia mediului,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale;
- prevederile Hotărârii nr.44/30.11.2007 a Consiliului local al comunei Şintereag
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit .”b” şi alin.(4) lit “d”, art.45 alin.(1) şi
art.115 alin.(1) lit “b”, alin(3), alin(5), alin (6) şi alin(7) din Legea nr 215/2001,
republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate al Proiectului ”Extindere de reţele
de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în
localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud”, cuprins în Anexa nr. 1.

Art. 2. Se aprobă Indicatorii Tehnico - Economici ai Proiectului ”Extindere de
reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente
individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud”, în comuna Şintereag, din
Anexa nr. 2, cu menţiunea că aceştia vor putea suferi modificări datorate
influenţei unor factori ca: inflaţie, curs valutar, situaţii concrete din teren la
momentul execuţiei propriu-zise a lucrărilor.
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a investiţiei aferentă comunei Şintereag,
conform Anexei nr 3.
Art. 4. Consiliul local al comunei Şintereag se angajează să respecte, pe toată
durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei
comunitare şi naţionale în domeniul egalitaţii de şanse, nediscriminatorii,
protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.
Art. 5. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează
primarul comunei Şintereag-domnul Ioan Bob şi compartimentul urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
Art. 7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12
consilieri locali prezenţi la şedinţă.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – Gabriela
– secretar al comunei Şintereag cu :
- primarul comunei Sintereag – domnul Ioan Bob;
- Institutia Prefectului judeţului Bistrita- Nasaud;
- compartimentul urbanism cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Şintereag;
- S.C AQUABIS S.A Bistriţa;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare
cu Apa si de Canalizare in judeţul Bistriţa-Năsăud.
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