
ROMÂNIA

COMUNA BĂL ĂTE TIȚ Ș

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru

“Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada

2014-2020 ”

    Consiliul local al comunei Băl ăte ti, judetul Neamt, intrunit la sedinta ordinara din data de 22.06.2022ț ș

      Văzând raportul de specialitate nr.2968/16.06.2022 emis de compartimentul de specialitate - privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate i indicatorii tehnico-economici pentru “Proiectul Regional de Dezvoltare aș
Infrastructurii  de  Apă  i  Apă  uzată  din Jude ul  Neam ,  în  perioada 2014-2020”,  precum i   referatul  deș ț ț ș
aprobare nr.2967/16.06.2022, a proiectului de hotărâre întocmit de primarul comunei Băl ăte ti.ț ș
      Având în vedere:       

- Avizul CTE nr.8/19.05.2022 al Apa Serv SA
- Adresa  nr.8654  din  23.05.2022  emisă de  Compania  Jude eană  Apa  serv  SA  i  înregistrată  la  Primariaț ș
Comunei Băl ăte ti cu nr. 2636 din 23.05.2022;ț ș

- Actul Constitutiv si Statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neam ;ț ț
- Prevederile HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor  publice,  precum si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de
investitii si lucrari de interventii, modificata si completata;
- Ghidul Solicitantului,  A.P. 3, Obiectivul specific  3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor
uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei;
- prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- Prevederile  art.  8  alin.3  coroborate  cu  prevederile  art.  10  alin.5  din  Legea  nr.51/2006  privind  serviciile
comunitare de utilită i publice, cu modificările ulterioare;ț

        Luând act de avizul favorabil  al comisiilor de specialitate.
In temeiul prevederilor 129 alin.2 lit.b, coroborate cu  alin.4 lit.d, art.132, art.139 alin.1-3, art.196 alin.1

lit.a, art.197 alin.1-2, art.199 alin.1-2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

   ART. 1  Se aproba documentatia tehnico-economica faza -Studiul de fezabilitate pentru “Proiectul regional de

dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ”

   ART. 2  Se aproba indicatori tehnico- economici pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii

de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ” conform anexei 1.

   ART. 3   Se mandateaza reprezentantul comunei Băl ăte ti în Adunarea Generala a Asociatiei ADI AQUAț ș

Neamt,  dl Ciudin Mircea,  viceprimarul  comunei,  pentru aprobarea  Studiul de fezabilitate si  indicatorilor tehnico-



economici pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in

perioada 2014-2020 ”.

  ART.4. Biroul contabilitate  va intreprinde masurile necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotatari.

          ART.5 Secretarul general al comunei  va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si

persoanelor interesate.

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, GRIGORA  GHEORGHE-EUGENȘ

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

URSACHE ELENA

Nr.23

DIN 22.06.2022

                                                                               Total consilieri locali :13

Prezenti:11

Pentru:11

               


