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HorARAnn
privind aprobarea realizirii investi{iei

"Infiintarea re{elei de canalizare a satului Gircina ,comuna Gircina ,jud. Neam{"

Consiliul Local al comunei Gircina;
Ydzdnd nota de fundamentare inregistratd sub nr. 5621 din 09.11 .2010, prin care

Primarul comunei propune aprobarea reahzdrtt investi{iei "Infiinlarea relelei de canalizare a

satului Gircina,comuna Gircina jud. Neam!".
Examindnd raportul de specialitate inregistrat sub nr. 5621 din 09.11 .2010, prin care

se propune aprobarea realizdrii investi{iei "Infiinfarea re{elei de canalizare a satului Gircina
,comuna Gircina jud. Neam{".

In aplicarea prevederilor art. 46 alin.3din Legea nr 27312006 - privind finan{ele
publice locale.

Ludnd in considerare avtzul favorabil al comisiei de specialitate nr. L
In conformitate cu prevederil e art. 36, ahn. 4, lit ,,d" si art. 45, alin. 3 din Legea nr.

21512001privind administra{ia publicd 1oca15, republicatd, cu modificirile gi completdrile
ulterioare,

HorARAgrE:

Art. 1 - Se aprobd realizarea investiliei ,, Infiinlarea relelei de canalizare a satului
Gircina , comuna Gircina judetul Neam!" cAt qi contractarea finan{brii aferente in cadrul
Programului viz6nd protec{ia resurselor de apd, sisteme integrate de alimentare cu apd,
stalii de tratare, canalizare gi stalii de epurare".

Art. 2 - Se aprob5 contribu{ia proprie in cadrul proiectului men{ionat la art. I in
procent de l0o/o qi cuantum de 511.869,15 lei din valoarea totald a cheltuielilor eligibile ale
proiectului care va fi susJinutd financiar din surse proprii ale beneficiarului.

Art. 3 - Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suporlate de catre beneficiar.
Art. 4 * Mentenan{a gi gestionarea investifiei se vor efectua in conformitate cu

prevederile legale din surse ce se vor asigura de cdtre Comuna Gircina din venituri proprii
ale bugetului local pe o perioadd minima de 5 ani de la data la care investi{ia va fi datd in
exploatare.

Art. 5 - Proiectul mentionat la art.
comunei Gircina judetul Neam! , pentru
pentru dezvoltarea infrastructurii locale,
protec{iei mediului.

1 face parte din Strategia de Dezvoltare locald a
perioada 2010-2015 qi este oportun qi necesar
a condiliilor de via\d c6tt qi a condiliilor qi

Art. 6 - Se aproba Studiu de fezabilitate al proiectului ,, Infiin{are re{ea de canalizare
in sat Gircina , comuna Gircina judetul Neam{" cdt qi indicatorii tehnico - economici
aferen{i.



Art.7 - Se numeqte reprezentant legal de proiect, Primarul comunei Gircina, d-na
Balan Lazar Aurora.

Art. 8 - Primarul comunei Gircina, prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotdr6ri.

Contrasemneazd:
Secretarul Comunei.
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