
HOTĂRÂREA Nr.9
Din 29 ianuarie 2016

privind privind cofinantarea proiectului de investitii
„Construcţie sistem de canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Treznea,

judetul Sălaj"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA, JUDEŢUL SĂLAJ
Întrunit în ședinț ă ordinară

Având în vedere :

luând act de O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, subprogramul "Modernizarea satului românesc",

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

luând act de referatul de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4003 / 25.01.2016, precum şi de Avizul comisiei
de specialitate a Consiliului Local care este favorabil;

ţinând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului
„Construcţie sistem de canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Treznea,
judetul Sălaj",

având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art. art.63 alin.(1) lit.c),
precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă solicitarea includerii in Programului naţional de dezvoltare locală,
subprogramul "Modernizarea satului românesc" a proiectului obiectivului de
investitie „Construcţie sistem de canalizare şi epurare ape uzate menajere în
comuna Treznea, judetul Sălaj", având valoarea totala a investiţiei de 7.170.198 lei
(inclusiv TVA);

Art.2 Se aprobă solicitarea unei finanţări nerambursabile prin participarea proiectului
prevăzut la art.1 la Programului naţional de dezvoltare locală, domeniul specific
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii
de epurare a apelor uzate, din cadrul subprogramului „Modernizarea satului
românesc”, in valoare de 6.733.846 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli
eligibile prin PNDL;

Art.3 Se aprobă cofinanţarea, din veniturile proprii ale bugetului local, a cheltuielilor
neeligibile prin PNDL, ale proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 436.352 lei
(inclusiv TVA);
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Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza,
reprezentantul legal, primarul comunei Treznea, judeţul Sălaj.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul şi viceprimarul comunei.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituț ia Prefectului județ ului Sălaj
- Primarul şi viceprimarul comunei,
- Populaţia comunei prin afişare,
- Dosar hotărâri
- Dosar şedinţe.
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