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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA VALEA CALUGAREASCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea implementarii proiectului:
,Modernizare ~i extindere sistem de alimentare cu apa ~i canalizare in comuna Valea
Calugareasca, judetul Prahova"

Avand in vedere expunerea de motive nr 9851/26.04.2017 a Domnului Primar Neacsu
Vasilica, in calitatea sa de initiator,
Tinand cont de raportul de specialitate nr.9852/26.04.2017 al compartimentului achizitii,
investitii, integrare europeana, privind necesitatea ~i oportunitatea realizarii investitiei, aprobat de
comisia de specialitate din cadrul Primariei:
Tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,
Avand In vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art. 45 alin.(1) , art.63 alin.(1)
lit.c), precum ~i pe cele ale art.126 din Legea nr.215/2001, Legea Administratiei Publice Locale,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ;
Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, a caror documentatie tehnico-economica a fost aprobata prin Hotararea
Consiliului Local nr. 26/28.02.2017, privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici Ia
obiectivul de investitie " Modernizare 9i extindere sistem de alimentare cu apa 9i canalizare In
comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova"

Consiliul Local al comunei Valea Calugareasca, adopta prezenta hotarare:

Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului " Modernizare 9i extindere sistem de
alimentare cu apa 9i canalizare In comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova", denumit In
continuare Proiectul.
Art. 2. - Se constata si sustine necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al
Proiectului.
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului vor fi prevazute in bugetul local pentru perioada
de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala
- P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 4. - Autoritatile administratiei publice local~ se obliga sa asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de Ia data
efectuarii ultimei plati In cadrul Proiectului.
Art. 5. - Numarul locuitorilor deserviti prin Proiect, precum si caracteristicile tehnice ale
Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6. - Comuna Valea Calugareasca se angajeaza sa asigure cheltuielile neeligibile
aferente Proiectului.
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Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, In dubla
sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 8. - Aducerea Ia 1ndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul
comunei Valea Calugareasca.
Art. 9- Cu data prezentei hotarari, se abroga HCL nr.30/28.03.2017.
Art. 10 - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comune1, 1n
termenul prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Prahova si se aduce Ia
cunostinta publica prin afisarea Ia sediul primariei, precum si pe pagina de internet
www.primariavaleacalugareasca.ro.

Contrasemneaza,
Secretar,
GHEORGHE MARIA-FELICIA
~ )J._ J;;J ~-

VALEA CALUGAREASCA, 28.04.2017
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ANEXA HCL NR. ~DIN l~, tJ'4.~\::r
privind implementarea proiectului
,MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENT ARE CU APA SI CANALIZARE IN
COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA"
Prin Proiect se propune modernizarea
comuna Valea Calugareasca, astfel:

~i

extinderea sistemului de alimentare cu apa

~i

canalizare 1n

Caracteristici tehnice ale investitiei:

350m!

2 buc.

3.233 ml
82 buc.
137 buc.

Reabilitare
Prin implementarea acestui Proiect vor fi deserviti:
Numar locuitori direct deserviti: 2709/ocuitori

Valoarea Proiectului este:
Valoarea totalii
Valoarea eligibila
Valoarea neeligibila

LEI

EURO

8.366.102
6. 751.940
1.614.161

1.858.597
1.499.998
358.599

curs BCE din 06.01.2017

I euro

=

4,5013 ron

