ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI
HOTĂRÂRE
privind asumarea termenelor de pregatire, conform Caietului de Sarcini si a Cererii de Finantare aferente
proiectului de asistenta tehnica pentru pregatirea viitorului proiect de investitii in infrastructura de
apa/apa uzata , respectiv finalizarea studiului de fezabilitate si a aplicatiei de finantare pina in luna
aprilie 2016 si a documentatiei de atribuire pina in luna mai 2016.
Consiliul local Gaujani,judetul Giurgiu, având în vedere;
-raport compartiment de resort nr. 1992/2015.
-expunerea de motive a primarului nr 1993/2015.
-raportul comisiei economice, pentru dezvoltare regionala, integrare europeana,
amenajarea teritoriului, urbanism, investitii;
-raportul comisiei juridice si de aparare a ordinii publice;
-raportul comisiei pentru invatamant, sanatate , cultura, protectie sociala;
-angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare privind asigurarea unor investitii
semnificative in dezvoltarea infrastructurii de apa pentru conformarea cu prevederile Directivei
Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Directivei Consiliului
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;
-termenul final de tranzitie pentru implementare de 31 decembrie 2015 pentru apa potabila si 31
decembrie 2018 pentru apa uzata ;
-adresa Ministerului Fondurilor Europene nr.587/18 05 2015 , prin care se comunica faptul ca prin
intermediul procesului derulat de autoritatea locala impreuna cu AM POS Mediu si JASPERS , au fost
agreate investitii prioritare pentru localitatile membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „
Sanatate Asigurata prin Apa Curata „ si din aria de operare a Operatorului Regional S.C.APA SERVICE
Giurgiu S.A , in valoare de 105.935.473;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,modificata si completata ulterior;
-prevederile art.36 alin.(2) lit.„d„alin.(6) lit.„a , art.63 , alin.(5) lit.„a„ si art.117 din Legea 215/2001
republicata privind administratia publica locala ,modificata si completata ulterior;
In temeiul art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b din Legea 215/2001 , privind administratia
publica locala , modificata si completata ulterior ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba asumarea termenelor de pregatire, conform Caietului de Sarcini si Cererii de Finantare

aferente proiectului de asistenta tehnica pentru pregatirea viitorului proiect de investitii in infrastructura
de apa/apa uzata, respectiv finalizarea studiului de fezabilitate si a aplicatiei de finantare pina in luna
aprilie 2016, precum si a documentatiilor de atribuire pina in luna mai 2016.
Art. 2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Gaujani.
Art. 3 Secretarul comunei Gaujani, judeţul Giurgiu, va comunica celor interesaţi prezenta Hotărâre.
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