ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCL nr.31/17.06.2014, pentru aprobarea cofinanțării proiectului
„Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 27.04.2017,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a



Constitutiei Romaniei nr.429/2003;
prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6) din
Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată.

Având în vedere:
 referatul de aprobare înregistrat sub nr.2272/26.04.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se








propune modificarea si completarea HCL nr.31/17.06.2014, pentru aprobarea cofinantarii proiectului „Sprijin
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi
Ialomiţa, în perioada 2014-2020”;
raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu, înregistrat cu nr.2273/26.04.2017;
adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA înregistrată la comuna Șoldanu cu
nr.2270/26.04.2017;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.31/17.06.2014;
raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.2290/27.04.2017;
raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.2292/27.04.2017;
raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.2291/27.04.2017.

În baza:
 prevederilor art.5 alin.(1) lit.h) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA;
 prevederilor art.3 şi art.9 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu




modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.11 alin.(1) şi art.12 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
canalizare, republicată;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
prevederile art.11, art.12, art.36 alin.(1) lit.d), alin.(6) lit.(a) pct.14 din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.31/17.06.2014,
care va avea următorul conținut:
„Se aprobă cofinanțarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a
Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS2014+108040, în
valoare de 119.261 lei, reprezentând 1% din valoarea proiectului, finanțat prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare, conform Contractului de Finantare nr.24/09.02.2016, semnat între S.C.
ECOAQUA S.A. și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.2. - Se aprobă modificarea Art.2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.31/17.06.2014,
care va avea următorul conținut:
„Suma menționată la Art.1 va fi asigurată din fondurile proprii ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ECOAQUA”.
Art.3. - Se aprobă modificarea Art.3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.31/17.06.2014,
care va avea următorul conținut:
„Se mandatează reprezentantul U.A.T. comuna Șoldanu în Adunarea Generală a Asociației, să aprobe
rectificarea Bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA în acest sens, precum și să
aprobe cofinanțarea Proiectului din bugetul Asociației”.
Art.4. - Compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA, S.C. ECOAQUA S.A. și persoana desemnată la Art.3 vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Vasile VIȘAN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
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ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 0 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ,
FAȚĂ DE 13 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN CONSILIUL
LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU.

