ROMĂNIA
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea valorii investiilor aferente UAT comuna Bălțătești si
participarea Consiliului Local al comunei Bălțătești la cofinantarea pentru
“Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul
Neamt, in perioada 2014-2020 ”

Consiliul local al UAT comuna Bălțătești, judetul Neamt, intrunit la sedinta
extraordinara din data de 09.11.2022.
Analizând Referatul de aprobare al primarului comunei Bălțătești, nr.4801/04.11.2022, precum și
raportul de specialitate înregistrat sub nr.5470/08.11.2022.
Avand in vedere:
- Adresa nr.17458/27.09.2022 emisă de Compania Județeană Apa serv SA și înregistrată la Primaria
Comunei Bălțătești cu nr.4801/28.09.2022;
- Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț;
- 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;
- Hotararea Consiliului Local Bălțătești nr.23/22.06.2022,privind aprobarea
studiului de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Neamt, în
perioada 2014 - 2020”;
- prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.10-12 din Legea nr.241/2006-legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- prevederile art. 8 alin.3 coroborate cu prevederile art. 10 alin.5 din Legea
nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.2 lit.b, coroborate cu alin.4 lit.d, art.132, art.139 alin.1-3 și
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

ART.1.

Se aprobă valoarea totală a investiției aferente UAT COMUNA

BĂLȚĂTEȘTI în valoare de 7313.536 mii EURO , exprimată în prețuri curente fără
TVA din cadrul “Proiectului regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si
apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ”
ART.2. Se aprobă participarea Consiliului Local al comunei Bălțătești la
co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului "PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL
NEAMT, ÎN PERIOADA 2014-2020", în valoare de:

137.494 mii EURO -

exprimată în prețuri curente fără TVA, reprezentand contributia proprie de
2% din valoarea eligibila a investitiilor aferente UAT COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
sumă

care

urmează

a fi eșalonată

pe perioada

de implementare

a

contractelor de lucrări.
ART.3. Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale și achiziții
publice va intreprinde masurile necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotatari.
ART.4. Secretarul general al comunei va asigura publicitatea si comunicarea
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.
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