ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
– Consiliul Local –

HOTĂRÂREA

N R . 141

de modificare și completare a H.C.L. nr. 122/03.08.2016 privind implementarea şi finanţarea
proiectului„Canalizare Menajera Zona D, comuna Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submăsura 7.2 „Investiții in crearea si
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”
Consiliul Local Poarta Albă întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2016
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, raportul
compartimentului de specialitate asupra necesităţii realizării investiţiei, avizele comisiilor nr. 1, 2 și 3,
precum și avizul de legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art.120 și art.121, alin.(1) și (2) din Constituția României,
republicată, art.8 și 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile Noului Cod civil,, art.20 și 21 din Legea cadru a
descentralizării nr. 195/2006, legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d” precum și cele ale alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.4 și celor ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 122 din 03.08.2016 după cum urmează:
- se modifică :”Art.2. - (1) Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției
„Canalizare Menajera Zona D, comuna Poarta Albă, județul Constanța” ;
(2) Se aprobă depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „Canalizare Menajera Zona D, comuna
Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.2
„Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica”
(4) Lucrările ce se vor executa în cadrul proiectului vor fi prevazute în bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 20142020, Submăsura 7.2 „Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” ;
Se modifică : Art.4. Consiliul Local se angajează să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
mentenanță respectiv cheltuieli privind funcționarea investiției la parametrii proiectați, întreținerea și repararea pe o
perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.
Se completează cu Art.7. - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor, inclusiv a cofinațării, dacă este
cazul, necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile impuse de Programul Național de Dezvoltare Rurală
şi legislaţia în vigoare.
Se completează cu Art.8. - Pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, se vor respecta
prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului,
eficienţei energetice şi achiziţiilor publice. Totodată, proiectul nu va fi generator de venituri.”

Art.2. – Restul articolelor din H.C.L. nr. 122/03.08.2016 rămân neschimbate;
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Instituției Prefectului – Județul
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului comunei Poarta Albă, persoanelor interesate
în vederea aducerii la indeplinire și se o va face publică prin afișare;
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă, 0 ”abțineri, din totalul de 11 voturi exprimate.
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